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Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Ο Δήμαρχος Περάματος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄87/07.06.2010), για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28‐06‐2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του Ν.
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» για τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων.
4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Περάματος (ΦΕΚ 3257/τ. Β΄/06.12.2012) στον οποίο
προβλέπεται μία (1) θέση Γεν. Γραμματέα και η οποία είναι κενή.
5. Την ανάγκη πρόσληψης Γεν. Γραμματέα για την κάλυψη αντιστοίχων με τις
αρμοδιότητές του αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Περάματος.
Γνωστοποιεί
Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης
του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Περάματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να
υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό
σημείωμα καθώς και από τα στοιχεία απόδειξης των προσόντων τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής
Β) Οι ενδιαφερόμενοι/νες πέραν των παραπάνω προσόντων θα πρέπει να κατέχουν τα
γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Α΄ μέρους του
Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου,
που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου
Περάματος (οδός Λ. Δημοκρατίας 28, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) μέσα
σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στον
χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού,
θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Περάματος.
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