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ΓΛΧΣΟΠΟΗΖΖ 

Για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ Γενικού Γπαμμαηέα, βάζει ηυν διαηάξευν 
ηος άπθπος 161 ηος Λ. 3584/2007, όπυρ ιζσύοςν. 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

ΗΣΗΑΗΑ ΑΗΓΖΦΟΤ 
 

Έρνληα οππόςε : 

 
1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο 
(ΦΔΚ87Α ́/07.06.2010)» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11-17, 161 & 167 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ143 

Α ́/28.06.2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 
Υπαιιήισλ», όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4447/2016  (ΦΔΚ 241 Α ́/23.12.2016). 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 Α ́/9.08.2019). 
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33 ηεο 27.12.2006  ( ΦΔΚ 280 Α ́/28.12.2006)  

«Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Τνκέα», ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 
νη ζέζεηο απηέο εμαηξνύληαη από ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ ΠΥΣ. 

6. Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο Αηδεςνύ όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

7. Τελ αλάγθε γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ  ηνπ 
Γήκνπ. 

ΓΛΧΣΟΠΟΗΔΗ 

 
Τελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

161 ηνπ Ν.3584/2007, όπσο ηζρύνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθώλ 
ζπληνληζκνύ θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο 
Αηδεςνύ. 

 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο αλσηέξσ ζέζεο απαηηνύληαη: 

 
Α. Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν.3584/2007 (άξζξα 11 έσο θαη 17, όπσο ηζρύνπλ). 

Β. Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο ή Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ ή ΤΔ) ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρα. 
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Αλαιπηηθά νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ: 
        Αίηηζη 

        ύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα, πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ επηζηεκνληθή  

         ελαζρόιεζε ή ηελ επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε. 

        Σίηλο ζποςδών θαη ελ γέλεη ηνπο ηίηινπο πνπ απνδεηθλύνπλ ηα πξνζόληα  

πνπ απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε. 
          Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη Πξάμε Αλαγλώξηζεο   

          από ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ην Ι.Τ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ κε   
          ηνπο αληίζηνηρνπο εκεδαπνύο ηίηινπο ζπνπδώλ.  Σε πεξίπησζε πνπ από ηελ   
          πξάμε ή  ην πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο δελ πξνθύπηεη ην γλσζηηθό    

          αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε από ην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε  
          ηνλ ηίηιν, ε  νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη επίζεκε  

          κεηάθξαζή ηεο. 
 Φυηοηςπία ηυν δςο ότευν ηηρ Αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ. 

 Τπεύθςνη Γήλυζη θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα 
δειώλνληαη αλ πιεξνύληαη ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ (άξζξα11 έσο θαη 

17 ηνπ Ν.3584/2007), όπσο ηζρύνπλ, έσο όηνπ νινθιεξσζεί ν ζρεηηθόο 
έιεγρνο.  

 Κάζε απνδεηθηηθό ζηνηρείν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε 

 
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δηνξίδεηαη θαη απνιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ 
δεκνζηεύεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

παύεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ θαη απνιύεηαη απηνδηθαίσο όηαλ ν Γήκαξρνο πνπ 
ηνλ πξνζέιαβε απνιέζεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Η απόθαζε ηνπ 
Γεκάξρνπ γηα ην δηνξηζκό ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα 

όιεο ηηο ζπλέπεηεο. 
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε, θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο 

καδί κε ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Γλσζηνπνίεζε δηθαηνινγεηηθά, 
απεπζύλνληαο ηελ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα αλζξώπηλνπ 
Γπλακηθνύ ,ππόςε θαο Αζελάο Μαξθαληώλε (ηει. Δπηθνηλσλίαο : 2226350014),  

εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο 
παξνύζαο σο εμήο: 

Α. Μέζσ ειεθηξνληθνύ Ταρπδξνκείνπ ζην email: info@dimosistiaiasaidipsou.gr 
Β. Μεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηα ηει. 
2226350014, 2226350308, 2226350010(πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ξαληεβνύ γηα 

παξαιαβή). 
 
Η παξνύζα γλσζηνπνίεζε λα αλαξηεζεί:  

α) ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ 
β) ζην δηθηπαθό ηόπν εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ Γήκνπ (πξόγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ) 

γ)ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 
       Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

              ΗΧΑΛΛΖ ΘΟΛΣΕΗΑ 
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