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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε νομικά θέματα
που αφορούν στη δημόσια διοίκηση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.
3584/07

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
3. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1, παράγραφοι 1 και 2 του Ν.
4093/2012.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 2376/Β/23-9-2013/), στον οποίο προβλέπονται τρεις (3) θέσεις
Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (περ. β, παρ. 1,
άρθρο 19 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Ζωγράφου)
6. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία της Δημάρχου σε νομικά
θέματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση, ο οποίος θα είναι Δικηγόρος με αποδεδειγμένη
γνώση και ειδίκευση σε θέματα της Δημόσιας Διοίκησης .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε νομικά
θέματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο
Δημάρχου Ζωγράφου (Δημαρχείο Ζωγράφου – είσοδος Μπισκίνη 1 – 4ος όροφος, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8.30 - 14.30).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την
ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή :
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
(άρθρο 12 Ν.3584/2007)
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν.
3584/2007)
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.
3584/2007).
7. Να κατέχουν αποδεδειγμένα ειδικές γνώσεις σε θέματα της δημόσιας διοίκησης καθώς και
εξειδικευμένη δικαστηριακή ενασχόληση με υποθέσεις δημοσίου δικαίου ( ΟΤΑ , ΝΠΔΔ)
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1) Βιογραφικό σημείωμα.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3) Πτυχίο Νοµικού τµήµατος ημεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.
4) Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου
5)Αποδεικτικά ειδίκευσης σε θέματα της δημόσιας διοίκησης καθώς και εξειδικευμένη
δικαστηριακή ενασχόληση με υποθέσεις δημοσίου δικαίου.
6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 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 του ανωτέρω
νόμου.
Η επιλογή θα γίνει από τη Δήμαρχο η οποία θα αποφασίσει κατά την κρίση της για την
καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων µαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν στο ∆ήµο µας, µέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερών, η οποία αρχίζει από
την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση
σε µια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου ή στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της
στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Δημάρχου
(κ. Σάββα τηλ. 210 7759907) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου και να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα των
Αθηνών

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

