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Άνω Σύρος, 19 Μαρτίου 2015
΄Αριθ. Πρωτ.: 6745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007)
''Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων'' .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) ''Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης'' .
3. Την

υπ΄αριθ.

55/74802/29-12-2010

Εγκύκλιο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
4.

Την υπ΄αριθ. 6733/19-3-2015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου
για την ύπαρξη της αντίστοιχης πίστωσης.

5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός μετακλητού Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου .
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2800/τ.Β΄/2710-2012.
ανακοινώνει
την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου
οποίος

Χρόνου

και

ως

τη

λήξη

της

τρέχουσας

δημοτικής

περιόδου,

ο

θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα οργάνωσης τουριστικής

προβολής & ανάπτυξης του Δήμου και της Σύρου, καθώς και σε θέματα Διοίκησης
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με στόχο τη βελτίωση της εξωστρέφειας και της
αποδοτικότερης προβολής της Σύρου και την ανάδειξη του τουρισμού ως βασικού πυλώνα
ανάπτυξης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού καθώς
και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.
1) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Σύρου.
2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των
καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν. 3584/2007).
3) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
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4) Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή
απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του
Ν.3584/2007).
5) Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς
λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
6) Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Α Ε Ι

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής

ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
7) Να έχουν γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
8) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
9)Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στο γραφείο μητρώων προσωπικού του
Δήμου (αρμ. κ. Βαρθαλίτη τηλ. 2281360917/918) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
δ) Αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του
άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά
αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους.
Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την
κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής
Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη
Δημοτική Περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Μητρώων Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 2281360917/918 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, να τοιχοκολληθεί
στο πίνακα

ανακοινώσεων

του

Δήμου

και

να

αναρτηθεί

στη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΣ

και

στην

