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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρ. 86 ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρ.
203 του ν. 4555/2018 και του αρ. 58 ν. 3852/10 για τις αρμοδιότητες
Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του αρ. 203 του ν.
4555/2018.
2. Τις διατάξεις των αρ. 161 και 167 ν. 3584/07 για την κάλυψη θέσης
γενικού γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του αρ. 15 του ν.
4623/2019.
3. Τις διατάξεις του αρ. 38 §2 του Ν.3801/2009 για τις αρμοδιότητες του
γενικού γραμματέα.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας (ΦΕΚ 1797/Β’/06.06.2012).
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους
2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για
τον Δήμο Τριφυλίας.
6. Την ανάγκη πρόσληψης γενικού γραμματέα για την υποστήριξη του
Δημάρχου στα διοικητικά του καθήκοντα.
7. Την ανάγκη συντονισμού των Δημοτικών Υπηρεσιών.
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την
πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους Υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11έως και 17).
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με Απόφαση του
Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. (αρ. 161 του Ν.
3584/2007).
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, να
τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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