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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Μεταμόρφωση: 14/10/2019 
Αριθμ. Πρωτ.: 23166 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2681/Β/08-10-14 και οι τροποποιήσεις 

αυτού). 

 

 Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την πλήρωση της θέσης του 

Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι/ νες θα πρέπει να έχουν:  

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρθ. 12 έως και 17 του Ν. 

3584/07. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υφίστανται τόσο κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης (αρθ. 11 Ν.3584/07). 

Β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκοµίζεται πράξη 

αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου και 

βαθμολογική αντιστοιχία αυτού). 

Γ) Δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εμπειρία 

αποδεικνύεται για μεν τους ελεύθερους επαγγελματίες, με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, κατά 

το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, για δε τους 

μισθωτούς, με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να 

δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του 

δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του 

οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με 

τα παρακάτω συνημμένα δικαιολογητικά: 

▪ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

▪ Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

▪ Αντίγραφο τίτλου σπουδών (όπως αναφέρεται παραπάνω). 

▪ Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την απόδειξη της εμπειρίας ή άλλα αποδεικτικά 

εμπειρίας  όπως περιγράφονται παραπάνω. 

▪ Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των 

άρθρων 12 έως 17 του Ν.3584/07. 

▪ Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο το οποίο κατά την κρίση του/της ενδιαφερόμενου/νης ενισχύει 

την υποψηφιότητα του/της (π.χ. συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εξειδικευμένη επιμόρφωση 

κλπ). 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός 

πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, είτε στο δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου, στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου (3ος όροφος), είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
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επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση (Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, 

Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς τη στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τηλ. επικοινωνίας: 2132012900). 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ 
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