
 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

Για ηην πρόζληψη ενός (1) Ειδικού σνεργάηη 

Ο   ΔΗΜΑΡΥΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Έρνληαο ππόςε : 
1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 163 θαη 226 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ». 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Ν. 3852/2010. 
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν.4555/2018 «Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο Ι». 
4. Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν καο νη ζέζεηο ησλ Αληηδεκάξρσλ είλαη έμη  (6) θαη ζπληζηώληαη ηζάξηζκεο (6) 

ζέζεηο γηα εηδηθνύο Σύκβνπινπο ή Δηδηθνύο ή Δπηζηεκνληθνύο Σπλεξγάηεο γηα ηελ επηθνπξία ηνπ έξγνπ 
ηνπ  Γεκάξρνπ. 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ 
 

Όηη πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη έλαλ (1) Δηδηθό Σπλεξγάηε θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΤΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ κε 
πηπρίν ζηε Γηνίθεζε Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ   γηα ηελ επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ ζε ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ, όπνπ ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη 
εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα γεληθά θαη ηππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2007 δειαδή: 

1. Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο (Α’ κέξνο ηνπ Ν. 
3584/2007, άξζξα 11 σο 17). 

2. Πηπρίν ή ηίηινο ζπνπδώλ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  Γηνίθεζεο Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη επηθνπξηθά κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθά θξίλνπλ, εθόζνλ 
θαηέρνπλ, σο πξόζζεηα πξνζόληα, ζε ζρέζε κε ην αλαθεξόκελν ζηελ παξνύζα αληηθείκελν ηνπ εηδηθνύ 
ζπλεξγάηε, ηα νπνία θαη ζα ζπλεθηηκεζνύλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ ηνπο θαη ηελ ηειηθή επηινγή. 

Οη ππνςήθηνη κε ηελ αίηεζή ηνπο ππνβάιινπλ: 

 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή ηηο επαξθείο γλώζεηο ζην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο. 
 Τίηιν Σπνπδώλ θαη, εθόζνλ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό/-ά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ. 
 Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 όηη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ 

όια ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ θαηνρή ησλ γεληθώλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ 
(ζύκθσλα κε ηα άξζξα 11-17) ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, θαζώο θαη απνδεηθηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 
ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν εκπεηξίαο. 
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Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 
(άξζξα 11 έσο θαη 17) ήηνη:  

 - Να έρνπλ ηελ Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα ηεο Φώξαο πνπ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(Δ.Δ.) (άξζξν 12 ηνπ Ν. 3584/2007),  

 - Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην θαηώηαην όξην ειηθίαο δηνξηζκνύ (21ν έηνο) (άξζξν 13 ηνπ Ν. 3584/2007).  

 - Να είλαη πγηείο (άξζξν 14 ηνπ Ν. 3584/2007),  

 - Πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο, λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ 
απαιιαγεί από απηέο λόκηκα (άξζξν 15 ηνπ Ν. 3584/2007),  

 - Να κελ έρνπλ απνιπζεί από άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνύο ιόγνπο (άξζξν 17 ηνπ Ν. 3584/2007).  

Η επηινγή ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ 
πξνζιακβαλόκελνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07) αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ ηα απαξαίηεηα θαη 
πξόζζεηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ. 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ είηε 
απηνπξνζώπσο (καηόπιν προηγούμενοσ ρανηεβού)  ζην Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 08:00 π.κ. έσο 15:00 κ.κ. ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 
(Γήκνο Γνξηπλίαο, Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  Τ.Κ. 22007  ΓΗΜΗΤΣΑΝΑ), κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο 
(δειαδή από 07-10-2021 έως και 11/10/2021 και ώρα 14:30). 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξόκελνη από ην Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
(ηει. 2795360321) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 09:00-14:00. 

Η Γλσζηνπνίεζε απηή λα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, ζην πξόγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ, ζηνλ 
δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κία εθεκεξίδα εκεξήζηαο θπθινθνξίαο ηνπ Ννκνύ. 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ   
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