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Α Π Ο Φ Α  Η 

 

Θέμα: Πποκήπςξη – ππόσκληση ςποβολήρ ςποψηυιοτήτων για την πλήπωση θέσεων  

            Πποϊσταμένων Διεςθύνσεων. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ  

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ Πέκπηνπ ηνπ λ.3839/2010 (ΦΔΚ 51/Α’/29.3.2010) θαη ησλ άξζξσλ 10 

θαη 28 ηνπ λ. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 /Α΄/27.10.2010). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ  504/Β/28.2.2014). 

3. Τελ ππ’ αξηζ. 17/νηθ.34832/2.9.2013 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 
 

1. Πξνθεξχζζνπκε ηελ πιήξσζε ησλ θάησζη ζέζεσλ Πποϊσταμένων Διεςθύνσεων ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγχξνπ: 

 

1. Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο Πξαζίλνπ. 

2. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ. 

3. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ. 

 

2. Γηθαίσκα ππνςεθηφηεηαο έρνπλ ππάιιεινη κε βαζκφ Α’,Β’ ή Γ’ εθφζνλ ζσξεπηηθά: 

α) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο θαη 

β) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ ή ΤΔ 

 

3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο ηφηε κπνξνχλ λα 

είλαη ππνςήθηνη κε ηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νχηε νη αλσηέξσ, 

ηφηε ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο κεηά απφ απηφλ θαηψηεξν βαζκφ. 

 

4. Οη θιάδνη ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη νη εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο, αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ. 

 

5. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο, ππάιιεινο ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα πεηζαξρηθή πνηλή 

ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΩΞΜ-Υ4Ξ



αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4057/2012. 

 

6. Η παξνχζα ηνηρνθνιιάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. Δπίζεο αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαζψο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Η πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη ζε θάζε ππάιιειν πνπ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη. 

 

7. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη 

απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

 

8. Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε 

Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ – Τκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο & 

Υπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ πνπ αξρίδεη ηελ 21ε Μαξηίνπ 2014, εκέξα Παξαζθεπή θαη ιήγεη ηελ 4
ε
 Απξηιίνπ 2014, 

εκέξα Παξαζθεπή. Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κπνξεί λα 

ππνβιεζνχλ θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.  

 

 

 

         Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
 

 

              ΑΣΕΡΘΟ   ΖΩΓΡΑΦΟ 
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