
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η Δήμαρχος Οιχαλίας  

Έχοντας υπόψη 

1. Το άρθρο 58 Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.  

2. Το άρθρο 161  Ν. 3584/07, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 6 του 

Ν. 4674/2020. 

3. Τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου (σχετ. η αριθ. 186/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Οιχαλίας). 

4. Την ανάγκη πρόσληψης γενικού γραμματέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών 

και το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα (αριθ. 186/2019 Α.Δ.Σ.). 

Γνωστοποιεί ότι 

Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Οιχαλίας και καλεί  τους 

/τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. 

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). 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ). 

Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση  

2.  φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. 
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3.  Βιογραφικό  

4.  φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 

5.  Υ.Δ ότι κατέχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται και ότι δεν έχει 

κώλυμα διορισμού,  

6.  αποδεικτικά εμπειρίας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά αποδεικτικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 7/4/2022 έως και την             13/4/2022 στα 

γραφεία του Δήμου (Πλατεία Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. 24002, Μελιγαλάς, 2ος όροφος, 

υπόψη κας Δέδε Μαρίας  – τηλ 2724360324) ή ηλεκτρονικά στο meligala@otenet.gr 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία 

ημερήσια τοπική εφημερίδα), να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

υπηρεσίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Οιχαλίας. 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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