
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    Πολύγσρος 27/01/2012 

ΝΟΜΟ Ν. ΥΑΛΚΘΔΘΚΗ                                                 Αρ.Πρωη.16 

ΔΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΘΗΗ 

 

Ο Γήκαξρνο  Πνιπγύξνπ  έρνληαο ππόςε  

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 Ν. 3584/07  

- ηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ   

 

θαιεί ηνπο /ηηο ελδηαθεξόκελνπο /λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ζύληνκν 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε 

κίαο ζέζεο  εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ:  

Οη ελδηαθεξόκελνη/ λεο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ: 

 

1 Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

2. Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 21
ν
  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

3. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

4. Να κελ δηώθνληαη πνηληθά θαη λα κελ  έρνπλ θώιπκα δηνξηζκνύ γηα ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1188/1981. 

5. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ 

απαιιαγεί λόκηκα απ΄ απηέο. 

6. Να έρνπλ ηα γεληθά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη από ην λ.3584/07 (άξζξα 11 έσο 

θαη 17). Γηα ηα γεληθά πξνζόληα απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη 

όηη πιεξνύληαη. 

 

Τα εηδηθά πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη είλαη: 

 

A) Για ηην πλήρωζη ηης θέζης Π.Ε. 

1.Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκίνπ « Σρνιήο  Ννκηθώλ-Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ, (Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο- Γεκόζηαο Γηνίθεζεο)» ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο,  

2.Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ, ζηα αληηθείκελα: α)Φξήζε ηνπ Η/Υ θαη Γηαρείξηζε 

Αξρείσλ , β)επεμεξγαζία θεηκέλνπ, γ) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ , δ) ππεξεζηώλ 

δηαδηθηύνπ, ε) βάζεηο δεδνκέλσλ.   

 

3. Άξηζηε γλώζε Αγγιηθώλ . 

4. Ο-ε εηδηθόο/ε ζπλεξγάηεο ζα εξγάδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Αζήλα 

θαη ηνλ Πνιύγπξν Φαιθηδηθήο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ Γήκνπ (ΔΣΠΑ, 

Δζληθό Πιαίζην θ.η.ι.) ζηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη ηελ  ζπλερόκελε ελεκέξσζε ηνπ 
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Γεκάξρνπ γηα όια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξνθεξύμεηο πνπ ζα αθνξνύλ δπλαηόηεηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. Έδξα 

εξγαζίαο ζα νξίδεηαη ε  Αζήλα (Ακαιίαο 34 ρώξνο πνπ παξαρσξήζεθε ζην Γήκν από 

ηνλ Τνπξηζηηθό Οξγαληζκό Φαιθηδηθήο θαη ν Πνιύγπξνο (Γεκαξρείν), αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ γξαθείνπ γηα απηό θαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ ζα 

θαηαβάιιεηαη   νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο θαη 

νδνηπνξηθά γηα εξγαζίεο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο. 

Η εκπεηξία απνδεηθλύεηαη σο εμήο:  

Για μεν ηοσς μιζθωηούς, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν 

εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο 

δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, από 

ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εκπεηξίαο. 

 Για δε ηοσς ελεύθεροσς επαγγελμαηίες, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε 

δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε βηνγξαθηθό ζεκείσκα, επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 όηη θαηέρνπλ όια ηα γεληθά θαη εηδηθά πξνζόληα (γηα ηα νπνία ζα 

πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαηά ηνλ ρξόλν δηνξηζκνύ ηνπο)    

θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ Παραζκεσή  3η  

Φεβροσαρίοσ 2012,  απηνπξνζώπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο 

πξόζσπν, ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ( Πνιπηερλείνπ 50 

Πνιύγπξνο) ζηελ θ. Τξηαληαθύιινπ Βαζηιηθή ηει. 2371350750) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο. 

Η πξνθήξπμε απηή λα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ 

Ννκνύ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

     ΑΣΕΡΘΟ ΖΩΓΡΑΦΟ 
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