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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Ο Δήκαξρνο Ειαθνλήζνπ έρνληαο ππόςε:
- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 Ν. 3584/2007 «Δεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο»
- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
- Τελ κε αξ.55 εγθύθιην κε αξ. πξση. 74802/29-12-2010 ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο
- Τνλ Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Ειαθνλήζνπ
- Τηο απμεκέλεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ
- Τν γεγνλόο όηη πξνβιέπεηαη ζρεηηθή πίζησζε ζην ΚΑ 00.6031 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012
θαιεί ηνπο/ηηο ελδηαθεξόκελνπο/λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα
θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Εηδηθνύ Σπλεξγάηε κε
θύξην αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ πξνο έληαμε θαθέισλ-ζρεδίσλ ζηα ρξεκαηνδνηνύκελα
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη θάζε άιιε εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηίζεηαη από ην Δήκαξρν.
Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο πξέπεη λα έρνπλ:
- Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν.
3584/07, άξζξα 11 έσο θαη 17. (Γηα ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε,
ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη
πιεξνύληαη).
- Να έρνπλ ειιεληθή ηζαγέλεηα.
- Οη άλδξεο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Μ.Α. Δήκνπ θαη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο (άξζξν 15 Ν.3584/2007).
- Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθό ή λα έρνπλ ηεζεί ππό δηθαζηηθή αληίιεςε ή απαγόξεπζε, πνπ
ζπληζηά θώιπκα ή αζπκβίβαζην κε ηελ παξαπάλσ ζέζε (αξζξ. 16 Ν.3584/2007).
- Να κελ έρνπλ απνιπζεί από πξνεγνύκελε θαηερόκελε ζπλαθή ζέζε γηα πεηζαξρηθνύο ιόγνπο (αξζξ.
17, Ν. 3584/2007).
- Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο θαη Μεηαπηπρηαθό Τίηιν Σπνπδώλ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν
Πηπρίν ηεο αιινδαπήο.
- Πηπρίν ή δίπισκα γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο.
- Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ (word, excel, pp)
- Να έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ.
Η πξνϋπεξεζία-εκπεηξία (ζε ΟΤΑ ζα ζπλεθηηκεζεί) απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
Γηα κελ ηνπο κηζζσηνύο, 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

εκπεηξίαο. Γηα κελ ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα αζθάιηζεο ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη ν εξγνδόηεο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα αζθάιηζεο.
Ο Εηδηθόο Σπλεξγάηεο πνπ ζα πξνζιεθζεί ππνρξενύηαη ζε θαζεκεξηλή παξνπζία ζηα γξαθεία ηνπ
Δήκνπ Ειαθνλήζνπ, εθόζνλ δελ πθίζηαηαη αλάγθε απνπζίαο ηνπ ιόγσ ππνζέζεσλ ηνπ Δεκάξρνπ θαη
ηνπ Δήκνπ ελ γέλεη.
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ζπνπδώλ, απνδεηθηηθό εκπεηξίαο, ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ
έρνπλ θώιπκα πξόζιεςεο, ππεύζπλε δήισζε όπνπ ζα δειώλνπλ όηη δελ ππεξεηνύλ ζε άιιε ζέζε ζην
Δεκόζην θαη δελ δηαηεξνύλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία άξζξν 163 Ν.3584/2007) ζα
θαηαηίζεληαη έσο θαη ηελ 17ε Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηα γξαθεία ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Δήκνπ Ειαθνλήζνπ, Ειαθόλεζνο Λαθσλίαο 23053, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
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