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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  Αρ. Πρωτ.: 14555
 

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 για την πλήρωση μίας θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρδίτσας

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
         ‘Εχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010) .  
 Τις διατάξεις του άρθρου 161 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ» , του Ν. 3584/2007 «Κώδικας

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 26 του Ν.  4255/2014 ,  με  την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ
163/Α/4-9-2009) και τις παρ.1α & 1β  του άρθρου 15 του Νόμου 4623/2019. Στο συγκεκριμένο
άρθρο αναφέρονται οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, οι αρμοδιότητες που μπορούν με Απόφαση
Δημάρχου να ανατεθούν στον Γενικό Γραμματέα καθώς και ο τρόπος ορισμού των αποδοχών
του.

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  ,  του  Ν.  3584/2007  «Κώδικας  Κατάστασης  Δημοτικών  και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1ου υποπαρ.ΣΤ1.1.2  του  Ν.  4093/2012  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013−2016  −  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.
4046/2012 και  του  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής  Στρατηγικής 2013−2016»(ΦΕΚ
Α΄222/2012) 

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, ΦΕΚ 969/Β/8-4-2016,  όπως  τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει στον όποιο προβλέπεται θέση Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Καρδίτσας.

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται
στην  παρούσα,  σχετικά  με  την  πλήρωση  της  θέσης  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου  Καρδίτσας  με
επιπλέον ειδικό αντικείμενο το κάτωθι: 

«Στρατηγικός  Σχεδιασμός  και  Τοπική  Ανάπτυξη.  Συντονισμός  και  εποπτεία,  διευκόλυνση  των
λειτουργιών  που  σχετίζονται  με  τις  κομβικές  για  την  τοπική  ανάπτυξη  ενέργειες  και  υπηρεσίες.
Εκπροσώπηση του Δήμου Καρδίτσας σε επιτελικό επίπεδο, στο εσωτερικό του φορέα αλλά και στις
εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες».

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα

1. Να  διαθέτουν  τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που  προβλέπονται  για  τους  υπαλλήλους  του
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Ειδικά για τη θέση  του Γενικού γραμματέα , αποκλείεται ο διορισμός προσώπου που είναι
συγγενής εξ αίματος ή εξ  αγχιστείας μέχρι  και  Β’  βαθμού προς τον Δήμαρχο (παρ. 2
άρθρο 167 του Ν. 3584/2007).

      2.  Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ .
      3.  Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης.
      4.  Άριστη Γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
       5.  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε επιτελική θέση Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού, ή δυνατόν σε θέματα
            Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Η  πλήρωση  της  θέσης  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου  Καρδίτσας  θα  διενεργηθεί  με  απόφαση  του
Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την
παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί και θα λάβει ισχύ με την υπογραφή ειδικής σύμβασης
εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αναφέρουν  στον φάκελο την  συγκεκριμένη θέση ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για την οποία ενδιαφέρονται και να συνοδεύονται επίσης με:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  στην  οποία  να  δηλώνεται  

ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) και τα
αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.

5. Οποιαδήποτε  κατά  την  κρίση  τους  επιπλέον  δικαιολογητικά  και  θα  κατατίθενται  σε
σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  έξι  (6)  εργασίμων  ημερών   ήτοι  από  την  Τετάρτη  4
Σεπτεμβρίου  2019  έως  την Τετάρτη  11  Σεπτεμβρίου   2019  και  ώρα  15.00  μμ  στο
πρωτόκολλο  του  Δήμου  Καρδίτσας,   Δημαρχείο Καρδίτσας  2Ος Όροφος,  (υπόψη  της
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσίβου Ευαγγελίας). 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία
ημερήσια  τοπική  εφημερίδα),  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
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