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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
   

Γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο εηδηθνύ ζπλεξγάηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 163 ηνπ λ. 3584/07 

 
Ο Δήμαρτος Ιφαννίνφν 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2007 (Δεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο 

Κώδηθαο) 
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 163 θαη 11-17 ηνπ Ν. 3584/2007  “Κύξσζε ηνπ 

Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ”, όπσο ηζρύεη  
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” 
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2190/94. 

5. Σελ αλάγθε επηθνπξίαο ηνπ Δεκάξρνπ ζε ζέκαηα  νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο 
θαη δηαδηθαζηώλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ, επηθνηλσλίαο, δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ  
Προζκαλεί 

 
 Όζνπο ελδηαθέξνληαη λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε ηνπ Εηδηθνύ πλεξγάηε κε 

αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

ζπληνληζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ Δεκάξρνπ Ισαλληηώλ θαζώο θαη ηε 
δηαρείξηζε δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε παξαθνινύζεζε επξσπατθώλ 

πξνγξακκάησλ, λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο  ζηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ 
καο  (Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Μεηξώσλ & Πξνζσπηθνύ, 

Καπιάλε 7, ηει. 2651064107, ππεύζπλε θ. Σξηαληαθσλζηαληή Παλαγηώηα). 
 

Για ηην πλήρφζη ηης θέζης απαιηούνηαι  
ηα γενικά και ησπικά προζόνηα διοριζμού ποσ προβλέπονηαι ζηην παρ. 3 

ηοσ άρθροσ 163 ηοσ Ν. 3584/07, δηλαδή: 
 

1. Να έρνπλ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 
2. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα 

έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο. 
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3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθό αδίθεκα ή λα έρνπλ ηεζεί ππό 
δηθαζηηθή αληίιεςε ή απαγόξεπζε πνπ ζπληζηά θώιπκα ή αζπκβίβαζην κε 

ηελ αλσηέξσ ζέζε. 
4. Να είλαη πγηείο θαη λα κελ έρνπλ απνιπζεί από πξνεγνύκελε θαηερόκελε 

ζπλαθή ζέζε. 
5.  Να καηέτοσν:  

α) Πηπρίν ή δίπισκα ΑΕΙ ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο. 
γ) Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

        δ) Γλώζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο. 
 

 
 

Οι σπουήθιοι πρέπει να σποβάλλοσν με ηην αίηηζή ηοσς: 

 
1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 όηη ζε πεξίπησζε 

επηινγήο ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα από ηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07 έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ θαηνρή ησλ 

γεληθώλ θαη ηππηθώλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ. 
2. ύληνκν πεξί ησλ αλσηέξσ βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

3. Φσηναληίγξαθν ησλ δπν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο. 
4. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. 

5. Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ θαηνρή ησλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ όπσο 
απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. (πεξ. 5) 

 
 Η επηινγή ζα γίλεη από ην Δήμαρτο Ιφαννιηών, ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ καηαλληλόηηηα ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ (ζύκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07). 

 

 Οη αιηήζεις ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δικαιολογηηικά 
ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην Δήκν Ισαλληηώλ  κέζα ζε πξνζεζκία δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών, ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε κέξα ηεο ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ. 

Η πξνθήξπμε απηή λα ηνηρνθνιιεζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα θαη λα δεκνζηεπηεί 
ζε κία ηνπιάρηζηνλ (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ.  

  
                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

 
                                                         ΜΩΤΗ ΕΛΙΑΦ 

   
 

 
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Εθεκεξίδα  «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ»  γηα δεκνζίεπζε ζην θύιιν ηεο 3/9/2019  

ΑΔΑ: 7ΜΥ4ΩΕΩ-6ΜΡ


		2019-09-02T12:01:45+0300
	Athens




