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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 161 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 28.06.2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α΄/23.12.2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9.08.2019).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33 της 27.12.2006 ( ΦΕΚ 280 Α΄/ 28.12.2006) «Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», σύμφωνα με τις οποίες οι θέσεις αυτές
εξαιρούνται από τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω
ΠΥΣ.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΦΕΚ
2754 Β΄/7-7-2020).
7. Την ανάγκη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν.
3584/200, όπως ισχύουν, για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών συντονισμού και την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.
Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται:
Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους
του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17, όπως ισχύουν).
Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχα.
Γ. Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:


Αίτηση



Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, που να περιγράφει την επιστημονική ενασχόληση ή την
επαγγελματική απασχόληση.



Τίτλο σπουδών και εν γένει τους τίτλους που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται
από την παρούσα γνωστοποίηση.



Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.



Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007), όπως
ισχύουν, έως ότου ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.



Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται από την παρούσα γνωστοποίηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται

εντός

πέντε

(5)

εργασίμων

ημερών

από τη δημοσίευση της

παρούσης, ήτοι από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και
ώρα 15.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, υπόψη της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μόσχου Κυριακής.
Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε
περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας παύει να ασκεί τα
καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που τον προσέλαβε απωλέσει την
ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
Η απόφαση του Δημάρχου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα ισχύει από την υπογραφή της,
για όλες τις συνέπειες.
Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος της έδρας του Δήμου β) στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου
(πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ

