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ΔΗΜΟΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 & 167 του Ν. 3584/07, όπως ισχύει
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης (ΦΕΚ 183/Β / 31.01.2019)
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την κάλυψη μίας
θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τυχόν επιπλέον προσόντα (γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
σχετικό αντικείμενο με τη θέση, εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης γενικά) θα
συνεκτιμηθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
2.
3.
4.

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Βιογραφικό σημείωμα
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
α) ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.
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3584/2007), β) η επικαλούμενη εμπειρία, καθώς και β) ότι ο υποψήφιος δεν είναι
συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και Β΄ βαθμού προς τον Δήμαρχο.
Οι τυχόν προσκομιζόμενοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται
από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμοδίου οργάνου με την οποία
αναγνωρίζονται.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα
κατατίθενται από 4 Δεκεμβρίου έως και 8 Δεκεμβρίου 2020 στο πρωτόκολλο του
Δήμου,

ηλεκτρονικά

στη

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

protokollo@likovrisipefki.gr, είτε, αποκλειστικώς κατόπιν ραντεβού, αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ.
15121 Πεύκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 15:30.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναστάσιος Β. Μαυρίδης
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