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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  ρό ραμμα  α  ικράτης 

    8 Α  /0 .06.2010)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.  ις διατάξεις των άρθρων 11-1   161   16  του Ν.358 /200      1 3 
Α  /28.06.200 ) « ύρωση του  ώδικα  ατάστασης Δημοτικών και  οινοτικών 

Υπα  ή ων»  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3.  ις διατάξεις του άρθρου    του Ν.     /2016       2 1 Α  /23.12.2016). 

 .  ις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.  623/201       13  Α  /9.08.2019). 
5.  ις διατάξεις του άρθρου   της  Υ  33 της 2 .12.2006        280 Α  /28.12.2006)  
«Αναστο ή διορισμών και προσ ήψεων στο Δημόσιο  ομέα»  σύμφωνα με τις οποίες 

οι θέσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία έ κρισης της επιτροπής της παρ.1 του 
άρθρου 2 της ανωτέρω  Υ . 
6.  ον Ορ ανισμό  σωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 .  ην ανά κη  ια τον συντονισμό και την εύρυθμη  ειτουρ ία των υπηρεσιών  του 

Δήμου. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

 
 ην π ήρωση μίας  1) θέσης Γενικού Γραμματέα  βάσει των διατάξεων του άρθρου 

161 του Ν.358 /200   όπως ισχύουν  ια την κά υψη των αντίστοιχων ανα κών 
συντονισμού και την εύρυθμη  ειτουρ ία των υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας 
Αιδηψού. 

 
Για την π ήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται: 

 
Α.  α  ενικά προσόντα διορισμού που προβ έπονται  ια τους υπα  ή ους του 
πρώτου μέρους του Ν.358 /200   άρθρα 11 έως και 1   όπως ισχύουν). 
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Β.  τυχίο ή δίπ ωμα  ανεπιστημιακής ή  εχνο ο ικής  κπαίδευσης     ή   ) της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της α  οδαπής αντίστοιχα. 
 

 
Ανα υτικά οι ενδιαφερόμενοι κα ούνται να υποβά  ουν: 
        Αίτηση 

        Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  που να περι ράφει την επιστημονική  

         ενασχό ηση ή την επα  ε ματική απασχό ηση. 

        Τίτλο σπουδών και εν  ένει τους τίτ ους που αποδεικνύουν τα προσόντα  

που απαιτούνται από την παρούσα  νωστοποίηση. 
           άν ο τίτ ος έχει αποκτηθεί στην α  οδαπή απαιτείται  ράξη Ανα νώρισης   

          από τον Δ.Ο.Α. .Α. . ή το Ι. . .  ια την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτ ου με   
          τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτ ους σπουδών.   ε περίπτωση που από την   

          πράξη ή  το πιστοποιητικό ανα νώρισης δεν προκύπτει το  νωστικό    
          αντικείμενο  απαιτείται βεβαίωση από το  κπαιδευτικό Ίδρυμα που χορή ησε  
          τον τίτ ο  η  οποία να καθορίζει το  νωστικό αντικείμενο  καθώς και επίσημη  

          μετάφρασή της. 
 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 15  /1 86  στην οποία να 
δη ώνονται αν π ηρούνται τα  ενικά προσόντα διορισμού  άρθρα11 έως και 

1  του Ν.358 /200 )  όπως ισχύουν  έως ότου ο οκ ηρωθεί ο σχετικός 
έ ε χος.  

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

 

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απο ύεται με απόφαση του Δημάρχου  που 
δημοσιεύεται σε περί ηψη στην  φημερίδα της  υβερνήσεως.  Ο Γενικός Γραμματέας 

παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απο ύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που 
τον προσέ αβε απο έσει την ιδιότητα του  ια οποιονδήποτε  ό ο. Η απόφαση του 

Δημάρχου  ια το διορισμό του Γενικού Γραμματέα ισχύει από την υπο ραφή της   ια 
ό ες τις συνέπειες. 
Οι ενδιαφερόμενοι  ια την ανωτέρω θέση  κα ούνται να υποβά  ουν την αίτησή τους 

μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Γνωστοποίηση δικαιο ο ητικά  
απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και  οινωνικής  ροστασίας 
–  μήμα Διοίκησης  υπόψη κου  αντε ή  ισσάκη   τη .  πικοινωνίας : 2226350310),  

εντός προθεσμίας δέκα  10) ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης της 
παρούσας ως εξής: 

Α. Μέσω η εκτρονικού  αχυδρομείου στο email: info@istaid.gr  
Β. Μετά από τη εφωνική επικοινωνία με το  μήμα Διοίκησης στα τη . 2226350310  
2226350308  προκειμένου να καθορισθεί ραντεβού  ια παρα αβή). 

 
Η παρούσα  νωστοποίηση να αναρτηθεί:  

α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού  αταστήματος της έδρας του Δήμου 
β) στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου  πρό ραμμα ΔΙΑΥΓ ΙΑ) 
 )στην ιστοσε ίδα του Δήμου. 

 
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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