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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 247 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, 

2. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 

3. του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, 

4. του άρθρου 57 παρ. 10 του Ν. 2218/1994 

5. Τις διατάξεις της παρ.11 του αρθ. 45 του Ν. 3979/2011 

6. Την ανάγκη υποστήριξης του Προέδρου του Συνδέσμου στα καθήκοντά του 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα 

διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. 

Β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της 

αλλοδαπής με ειδικότητα στην οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών. 

Γ) Γνώση για την διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, 

υποστήριξη των υπηρεσιών που υπάγονται στο γραφείο του προέδρου σύμφωνα με 

τον ΟΕΥ. 

Δ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστον 

δύο ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  
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Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο 

εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, 

να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να 

προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 

δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της 

εξειδικευμένης εμπειρίας.  

Δ) Αποδεικτικό Γνώσης Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εξειδικευμένη εμπειρία, θα κατατίθενται μέχρι 

την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συνδέσμου, Ηρ. 

Πολυτεχνείου 27, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ 152 39, τηλ.210-8033622, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 

 
 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ 
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