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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’ - 07.06.2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 , όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 15
του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019)
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ( ΦΕΚ 2354 Β’ - 21-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 1928 Β’ – 15.06.2012, 1049 Β’ – 14.04.2016, 4516 Β’ 10.12.2019).
4. Την υπ. αριθμ. 3451/19.9.2019 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την
ύπαρξη πίστωσης .
5. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη θέσης γενικού
γραμματέα και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά
προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της
υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της
αλλοδαπής.
 Να έχουν τουλάχιστον εξαετή (6) εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής
αυτοδιοίκησης
Η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς/τες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της
υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης,
το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
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Οι μισθωτοί/τες του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους/ες επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από:
 Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών,
 Βιογραφικό σημείωμα,
 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),
 Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους λοιπά δικαιολογητικά - αποδεικτικά
επιστημονικής ενασχόλησης, εμπειρίας, ειδίκευσης ή γνώσεων.
και θα κατατίθενται στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι Καρδίτσας) έως τη
Δευτέρα 16/12/2019, στον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών Πέτρο Στεργιόπουλο, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
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