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ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Ο Δήμαπσορ  Πολςγύπος έσονηαρ ςπότη  

- ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 163 Ν. 3584/07  

- ηον ΟΕΤ ηος Δήμος Πολςγύπος   

 

καλεί ηοςρ /ηιρ ενδιαθεπόμενοςρ /νερ να ςποβάλλοςν ζσεηική αίηηζη με ζύνηομο 

βιογπαθικό ζημείυμα και αποδεικηικά ηυν πποζόνηυν ηοςρ, ζσεηικά με ηην πλήπυζη 

μίαρ (1) θέζηρ ειδικού ζςνεπγάηη ηος Δημάπσος Πολςγύπος για θέμαηα 

μητανογράθηζης ηος Δήμος, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος 

σπόνος.  

Οι ενδιαθεπόμενοι/ νερ ππέπει να έσοςν ηα εξήρ πποζόνηα: 

Α) Σα γενικά πποζόνηα διοπιζμού πος πποβλέπονηαι για ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηος 

ππώηος μέποςρ ηος ν. 3584/07 (άπθπα 11 έυρ και 17). Για ηα γενικά πποζόνηα 

διοπιζμού απαιηείηαι συπιζηή από ηην αίηηζη, ςπεύθςνη δήλυζη ηος ςποτηθίος, 

καηά ηο άπθπο 8 ηος ν. 1599/1986, ζηην οποία να δηλώνεηε όηι πληπούνηαι.  

Β) Πηςσίο ή δίπλυμα ΣΕΙ «Σεσνολογικών Εθαπμογών Βιομησανικήρ Πληποθοπικήρ» 

ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμο πηςσίο ή δίπλυμα ηηρ αλλοδαπήρ,  

Γ) Ειδίκεςζη ζε θέμαηα Τποζηήπιξηρ ςζηημάηυν Εθαπμογών και Δικηύυν 

Τπολογιζηών ηος ηομέα πληποθοπικήρ . 

Γ) Πηςσίο γνώζηρ αγγλικήρ γλώζζαρ (επίπεδο first certificate) 

 



 

Οι ςποτήθιοι ππέπει να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ με βιογπαθικό ζημείυμα και ηα 

ζσεηικά δικαιολογηηικά μέτρι ηην Παραζκεσή  19
η
 Ασγούζηοσ 2011, 

αςηοπποζώπυρ, ή με άλλο εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζυπο , εθόζον η 

εξοςζιοδόηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηος ςποτηθίος, θευπημένη από δημόζια απσή , 

ζηο Δήμο Πολςγύπος και ζηον Πποφζηάμενο ηος Διοικηηικού ημήμαηορ ηος Δήμος ή 

ηασςδπομικώρ επι αποδείξει ζηη διεύθςνζη: Δήμορ Πολςγύπος –Πολςηεσνείος 50 – 

63100 ΠΟΛΤΓΤΡΟ. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηα γπαθεία ηος Δήμος και ζηο 

ηηλέθυνο  2371350711 καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 

Η πποκήπςξη αςηή να ηοισοκολληθεί ζηο Δημοηικό Καηάζηημα να αναπηηθεί ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Δήμος και να δημοζιεςθεί ζε μία (1) ημεπήζια εθημεπίδα ηος 

Νομού. 

  

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 


