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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ  ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  

 

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων έχοντας υπόψη: 

 

1.Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ.Α’) 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υ-

παλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143/2007) 

3.τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 

4.την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη της Δημάρχου με καθήκοντα την πα-

ροχή υπηρεσιών και συμβουλών που αφορούν στην διοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων για την τουριστική προβολή της πόλης, τον σχεδιασμό και την αποτύπωση έντυπων και ψηφια-

κών υλικών για την προβολή των εκδηλώσεων, ιστορικών μνημείων, ιστορικών αρχείων  και θεματι-

κών εκθέσεων που αφορούν στην πόλη, προς ενημέρωση των δημοτών αλλά και για την τουριστική 

της  ανάπτυξη. 

 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πε-

ριγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη της Δη-

μάρχου ο/η οποίος/α θα παρέχει υπηρεσίες για την υποβοήθηση του έργου της δημοτικής αρ-

χής σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα  

• σχεδιασμός για την προβολή σημείων ιστορικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

• σχεδιασμός και προβολή δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη του δήμου 

• σχεδιασμός, γραφιστικές και ψηφιακές αποτυπώσεις υλικού για την υποστήριξη των ανωτέρω 

δράσεων  

• καταγραφή ιστορικών μνημείων της πόλης και σχεδιασμός ανάδειξής τους (φωτογραφική – 

γραφιστική – τρισδιάστατες αναπαραστάσεις) 

• Ψηφιοποίηση ιστορικού υλικού που αφορά στην πόλη  

 

 

Χαλκίδα, 29/06/2022 
 
Αρ.πρωτ.22074 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

α) Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 

μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).  

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής με ειδικότητα στο σχεδιασμό 

(art & design) 

γ) Γνώση αγγλικής γλώσσας 

δ) Γνώσεις υπολογιστικών προγραμμάτων σχεδιασμού 

ε) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αφορά στον σχε-

διασμό, διοργάνωση, προβολή, δημοσιότητα και ψηφιακή αποτύπωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

όπως επίσης στην ψηφιοποίηση  ιστορικού υλικού. Η ειδίκευση να αποδεικνύεται με υλικό από συμ-

μετοχή και διοργάνωση ανάλογου τύπου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή με τη συνεργασία με πολιτιστι-

κούς φορείς της πόλης ή του νομού για τη διοργάνωση εκθέσεων ή εκδηλώσεων. 

 στ) Οι άνδρες αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από: 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών. 

3.Βιογραφικό σημείωμα. 

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα 

διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 ) και ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείω-

μα στοιχεία είναι αληθή και  

 5.Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας ή ειδί-

κευσής τους. 

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 02.07.2022 έως και 05/07/2022 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατά-

στημα επί της οδού Ληλαντίων & Μεγασθένους αρμόδια υπάλληλος κ. Κληματσάκη Αλεξάνδρα τη-

λέφωνο επικοινωνίας  2221355129.  

 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία ημερήσια το-

πική εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.  

 

                                                                                  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                  ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                    


