
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   Αςπρόπυργοσ, 01  Αυγοφςτου 2016 
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  25721          
ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ                  

 
ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ  

για την πλήρωςη μίασ  (1) θζςησ Ειδικοφ  υνεργάτη Δημάρχου, με φμβαςη Ιδιωτικοφ 
Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, βάςει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07  και του άρθρου 45 
παρ. 11 του ν. 3979/2011». 

Ο Δήμαρχοσ Αςπροπφργου, ζχοντασ υπόψη:  
  Τισ διατάξεισ του άρθρου 163 του Ν.3584/07  
 Τισ διατάξεισ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  
 Τισ διατάξεισ του άρθρου 45 παρ. 11 του ν. 3979/2011, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, η  πλήρωςη μίασ θζςησ, εκ 
των θζςεων που προβλζπονται ςτην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και τησ παραγράφου 
1 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρϊην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ και ειδίκευςη ςε επαγγελματικό τομζα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνφεται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ περίπτωςησ γϋ τησ παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.  
  Τισ διατάξεισ του άρθρου πρϊτου υποπαρ.ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012, ςχετικά με τον επανακαθοριςμό του 
αριθμοφ των ειδικϊν ςυμβοφλων από 1.1.2013  (ςε Δήμουσ με αριθμό αντιδημάρχων ζωσ τζςςερεισ (4) 
ςυνιςτϊνται δφο (2) θζςεισ). 
  Το γεγονόσ ότι, ςτο Δήμο Αςπροπφργου, υπηρετεί ζνασ (1) Ειδικόσ Συνεργάτησ.  
  Τον Οργανιςμό Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ Δήμου Αςπροπφργου  (ΦΕΚ 1425/ 16 -6-2011)  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σην πλήρωςη μιασ (1) θζςησ  υνεργάτη Δημάρχου Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Δ.Ε.), για 
θζματα οργάνωςησ και υποςτήριξησ γραμματείασ δημοτικϊν οργάνων, προκειμζνου να παρζχει  
ςυμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ  για τισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ,  τη  χρήςη πληροφοριακϊν ςυςτημάτων 
καθϊσ και την υποςτήριξη των χρηςτϊν και τη βελτίωςη τησ Διοικητικήσ και Διαχειριςτικήσ τουσ 
ικανότητασ. 

Οι υποψήφιοι πρζπει να ζχουν : 
 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, αντίςτοιχησ κατεφθυνςησ 
 Αποδεικνυόμενη εμπειρία ςε ΟΤΑ, αντίςτοιχη τησ προσ πλήρωςη θζςησ, η οποία αποδεικνφεται  με 
αξιόλογη επαγγελματική απαςχόληςη ή επαρκείσ γνϊςεισ και ςημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα 
αντικείμενα απαςχόληςησ. Επίςησ, η ειδίκευςη αυτή μπορεί να αποδεικνφεται και από την ιδιότητα των 
προςλαμβανομζνων ωσ επαγγελματιϊν ειδικήσ εμπειρίασ.  
 Γνϊςη Πληροφορικήσ και Χειριςμοφ Η/Υ  
 Υπεφθυνη δήλωςη κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ςτην οποία να δηλϊνεται ότι πληροφνται τα γενικά 
προςόντα διοριςμοφ ( άρθρα 11 ζωσ και 17 του Ν.3584/2007) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται όπωσ αποςτείλουν τα δικαιολογητικά τουσ, εντόσ πζντε εργάςιμων 
ημερϊν από την επόμενη τησ δημοςίευςησ τησ παροφςασ ςτον τφπο, ςτον Δήμαρχο Αςπροπφργου κ. 
Νικόλαο Ι. Μελετίου, ςτην ταχυδρομική διεφθυνςη Λ. Δημοκρατίασ 18, Αςπρόπυργοσ, Αττική Τ.Κ. 19300 ή 
ηλεκτρονικά ςτην διεφθυνςη grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr, μζχρι την 10η Αυγοφςτου 2016. 

                                                                                                                               Ο Δήμαρχοσ Αςπροπφργου 
 

                                                                                                     Νικόλαοσ Ι. Μελετίου 
 
_Η προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί ςτο πρόγραμμα  Δι@φγεια, θα τοιχοκολληθεί ςτο Δημοτικό Κατάςτημα 
και θα δημοςιευθεί ςε μία τοπική εφημερίδα του νομοφ. 

ΑΔΑ: Ω0Η1ΩΨΝ-ΟΜΥ
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