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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 15.2.2021 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  Αριθ. Πρωτ/λου:         4808 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας 2, ΤΚ 632 00, Ν. Μουδανιά 
Τηλέφωνο : 23733-25533, 23730-25887 
Fax : 23730-65037 
Πληροφ. : Κ. Δαλαμπίρας 
 

 

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

Πρόσληψης προσωπικού από το Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής  

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει των διατάξεων  

του άρθρου 173 του ν. 4764/2020, όπως ισχύουν. 

 

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

- της παραγράφου 2 του άρθρου 51  του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α΄/ 16.12.2019). 

- του άρθρου 173 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020). 

- του άρθρου τριακοστού έκτου (του ν. 4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/1.2.2021). 

- της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2007). 

     2. Την αριθ. 118/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΟΩΚΤ-Ν69) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προπο-

ντίδας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού από το Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 173 του ν. 4764/2020, όπως 

ισχύουν». 

ΑΑ νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν εε ιι   

  

Την πρόσληψη προσωπικού, και συγκεκριμένα την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας Πανε-

πιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορι-

σμένου χρόνου διάρκειας έως την 31η.3.2021 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-

σιών του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής ως προς την επεξεργασία-εκκαθάριση των 

δηλώσεων υπόχρεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης των ακινήτων τους με τα 

παρακάτω τυπικά προσόντα:  

 

Α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτή-

τως ειδικότητας, 

ή 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο 

Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου 

καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων 

ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
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Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής 

κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 

απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνω-

στικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντι-

στοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή 

της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 

Β. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, και (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστο-

ποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί στην 

αλλοδαπή από φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).  

β) Τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού 

Η/Υ.  

γ) Τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των 

οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλο-

γή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφα:  

των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, του τίτλου σπουδών τους και του πιστοποιητικού 

γνώσης χειρισμού Η/Υ εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από αύριο Τρίτη 16 Φεβρουα-

ρίου 2021 έως και την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεω-

ρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώ-

πινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Ευθυμιάδου Άννας, τηλ. 

επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 

αίτηση των υποψηφίων. 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ 
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