
                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Για την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Σαλαμίνας 
(άρθρο 163 του Ν.3584/2007,όπως ισχύει σήμερα) 

Ο 

Δήμαρχος Σαλαμίνας 

       Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του αρ.58 του Ν.3852/2010. 

2. Το άρθρο 213 του Ν 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης)», σύμφωνα με 

το ποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίστανται ως εξής  «Σε κάθε Δήμο 

συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, 

συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 

59 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν. 

4674/2020(ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2648/τ.Β΄/09-11-2011). 

6. Την με αρ. πρωτ. 18020/06-10-2021  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας. 

7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα 

βιβλιοθηκονομίας . 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Την πλήρωση μιας (01) θέσης  Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για να παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώμες  μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του 

ενασχόλησης/εμπειρίας και ειδικότερα: 

Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που αφορούν βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία, ψηφιοποίηση 

και οργάνωση των πληροφοριών της Βιβλιοθήκης (και δανειστικής) καθώς και  την διάσωση της 
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λαϊκής μας παράδοσης μέσω της διαχείρισης  βιβλιοθηκονομικών συστημάτων, αρχειακού υλικού, 

χειρόγραφων, εγγράφων κ.λ.π. 
 

Οι ενδιαφερόμενου/-ες θα πρέπει να διαθέτουν: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπάλληλους  (άρθρα 11 έως και 17 

του Ν.3584/2007) για τα οποία απαιτείται, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία και δηλώνεται ότι τα ανωτέρω πληρούνται. 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

3. Ειδίκευση ή εμπειρία αντίστοιχη της προς πλήρωση θέσης η οποία αποδεικνύεται ως εξής: α) 

για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται ο 

εργοδότης, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας, 

ενώ οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά της υπεύθυνης δήλωσης να 

προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας και β) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η 

εμπειρία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και 

το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Η πλήρωση της  προαναφερόμενης θέσης θα  διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο  που κατά 

την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (άρθρο 163, παρ.4 του Ν.3584/2007). 
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με  

 φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου,  

 σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 και οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον προσόντα 

κατατίθενται (κατά τις εργάσιμες ημέρες) στο πρωτόκολλο του Δήμου Σαλαμίνας από 13/10/2021 

έως και  22/10/2021 κατά τις ώρες 08:00 – 15:00. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Σαλαμίνας με σχετικό πρακτικό ανάρτησης. 

       

 Ο 

Δήμαρχος Σαλαμίνας 

 

Γιώργος Θ. Παναγόπουλος 
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