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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την   

πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης. 

                                  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010(ΦΕΚ 51/Α΄ ) και των 

άρθρων 10 και 28 του ν.4024/2011(ΦΕΚ 226 Α΄) 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού 

Προσώπου (ΦΕΚ 3277/B/10.12.2012) 

3. Την υπ’ αριθ. 17/οικ.34832/2.9.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της  θέσεως προϊσταμένου Διεύθυνσης του 

Νομικού προσώπου. 

1. Κοινωνικής προστασίας –Αλληλεγγύης –Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού-

Περιβάλλοντος- και Υποστήριξης. 

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄ η Γ΄, εφόσον     

σωρευτικά: 

 i ) Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και  

ii) Ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε 

μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν 

υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω ,τότε  υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν 

κατώτερο βαθμό. 
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4. Οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και οι ειδικότητες του προσωπικού με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που μπορούν να 

συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Διεύθυνσης, 

αναφέρονται στο άρθρο 17 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

«Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου 

Δήμου Πολυγύρου» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» . 

5. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων 

οποιουδήποτε  επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος  στον οποίο έχει  

επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 

τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη 

διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012. 

6. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας  και 

στον Δήμο Πολυγύρου, με σχετικό αποδεικτικό. Επίσης αναρτάται στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προκήρυξη 

κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί   τις προϋποθέσεις για τις θέσεις  

που προκηρύσσονται  

7. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία 

συνοδεύεται  από βιογραφικό σημείωμα. 

8. Η αίτηση  υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη 

Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δέκα 

(10) εργάσιμων  που αρχίζει την  13
η
 Ιανουαρίου 2016 ημέρα  Τετάρτη και 

λήγει  την 26
η
 ημέρα Τρίτη. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό 

σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.  

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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