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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων», και προκειμένου να προσλάβουμε στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων ειδικό
σύμβουλο σε θέματα δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, προβολής του δήμου άλλα και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Καλούμε
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στο Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, αίτηση συμπληρωμένη συνοδευόμενη από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα):
1 Πιστοποιητικό Γεννήσεως (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
2 Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω
ποινικής καταδίκης ή απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης. Σε περίπτωση πρόσληψής του η αναζήτηση
του ποινικού μητρώου θα γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3 Αποδεικτικά εμπειρίας σε θέματα δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, προβολής δήμων
άλλα και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
4 Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
5 Υπεύθυνη Δήλωση περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (προκειμένου περί αρρένων
υποψηφίων). Σε περίπτωση πρόσληψης, η αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης θα
γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
6 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για
την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. Σε περίπτωση πρόσληψης, ο
υποψήφιος θα κληθεί να προσκομίσει Πιστοποιητικό της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
7 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία,
Ο.Τ.Α. ή άλλο Νομικό Πρόσωπο του δημοσίου τομέα λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσεως ή
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του.
Ο ειδικός σύμβουλος υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του
οποίου έχει προσληφθεί. Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, του
άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 και της εκάστοτε Κ.Υ.Α. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και Οικονομίας & Οικονομικών).
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με το ταχυδρομείο και θα απευθύνονται στο Δήμο Αρχανών –
Αστερουσίων, Γραφείο Δημάρχου, Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά, τηλ: 2813401141, fax: 2810 743464
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