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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση µιας ( 1 ) θέσης Συνεργάτη ∆ηµάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του
Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011
Ο ∆ήµαρχος Ελασσόνας ,
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
3.Την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011).
4. Την µε αριθµ.55/74802/29.12.2010 ερµηνευτική εγκύκλιο του Τµήµατος Προσωπικού ΟΤΑ της
∆/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν.∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
5. Τις διατάξεις της υποπαρ.ΣΤ.1. άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012( ΦΕΚ 222 Α/12-11-12)
4. Την ανάγκη πλήρωσης µιας θέσης Συνεργάτη ∆ηµάρχου, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο
του και θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου Ελασσόνας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Συνεργάτη ∆ηµάρχου, ο οποίος θα τον
συνεπικουρεί στο έργο του και θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις,
γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, να υποβάλλουν στην
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τµήµα Ανθρωπίνου
Δυναμικού) αίτηση συµµετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισµού, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα
από αυτές.
3. Να µην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή
απαγόρευση που συνιστά κώλυµα ή ασυµβίβαστο µε την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς .
5.Να µην έχουν απολυθεί από προηγούµενη κατεχόµενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς λόγους.
6. Να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πρώην Δήμαρχοι, με αποδεδειγµένη
εµπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.
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Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την αίτησή τους :
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του α΄μέρους του
Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα
προβλεπόµενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή
των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού. Επίσης:
Α) Σύντοµο περί των ανωτέρω βιογραφικό σηµείωµα.
Β)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
Γ)Αντίγραφο απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή βεβαίωση διατελέσαντος
Δημάρχου
Δ)Βεβαίωση εμπειρίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την
καταλληλότητα του προσλαµβανοµένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών, 6ης Οκτωβρίου 57, 40200 Ελασσόνα, τηλέφωνο 2493350240, 50219) κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( 08:00 – 14:00 ).
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν
στο ∆ήµο µας µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ημερήσια ή εβδομαδιαία ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος
είναι ασυµβίβαστη µε τα καθήκοντα της θέσης του ειδικού συνεργάτη.
Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και να δηµοσιευθεί σε µία (1)
εφηµερίδα του νοµού ημερήσια ή εβδομαδιαία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

