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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις άρθ. 161 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

2. Την αριθ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών ,Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά µε το προσωπικό θέσεων των 
Περιφερειών και των ∆ήµων της χώρας». 

3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ 
2544/Β/7-11-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3135/Β/30-12-2011) 

 
 

Ανακοινώνει  
 
Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραµµατέα του 
∆ήµου µας και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία 
θα συνοδεύεται από σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα καθώς και από τα στοιχεία 
απόδειξης των προσόντων τους.  
  

� Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή 
δίπλωµα της αλλοδαπής(οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόµου αρµοδίου οργάνου µε 
την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους απονεµόµενους µε τα 
Ελληνική Εκπαιδευτήρια) 

� Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών 
� Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 

προβλέπονται  για τους υπαλλήλους του Α µέρους  του Ν.3584/2007(άρθ. 11 
έως 17) 

� Τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

 
 
                                     

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να 
προσκοµίσουν τα εξής δικ/κά: 

  
 
Α) Αίτηση 
Β) Βιογραφικό σηµείωµα 
Γ) Τίτλος σπουδών 
∆) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας 



Ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86,µε την οποία δηλώνουν  ότι έχουν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται για τους δηµοτικούς υπαλλήλους του Α µέρους του 
Ν.3584/2007 και συγκεκριµένα: 

� Ότι κατέχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια  χώρας που ανήκει στην Ε.Ε 
(άρθ. 12 του Ν.3584/2007) 

� Ότι είναι υγιείς 
� Ότι έχουν(για τους άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι 

νόµιµα έχουν απαλλαγεί από αυτές. 
� Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα ή δεν έχουν τεθεί υπό δικαστική 

συµπαράσταση στερητική ή επικουρική(πλήρη ή µερική) ή απασχόληση που συνιστά 
κώλυµα ή ασυµβίβαστο µε την ανωτέρω θέση. 

� Ότι δεν  έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους. 
ΣΤ) Προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων για την απόδειξη της  εµπειρίας.  
 
Υποβολή αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει εντός πέντε(5) ηµερών από  την εποµένη της τελευταίας  
δηµοσίευσης της παρούσας στον  τύπο και  να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στο 
∆ηµοτικό κατάστηµα Θέρµης(οδός ∆ηµοκρατίας 1- Θέρµη, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ώρες 08.00-13.00,πληρ.Καραµούτσιου Βασιλική τηλ 2310-
300747,700) ή να τα καταθέσουν µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή στα ΕΛΤΑ εντός της 
ανωτέρω προθεσµίας. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                                 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
 

 
 


