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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου

Έχοντας υπόψιν

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν

3.Την  αριθμ.  31/36567/10-5-2019  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα

Εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν.  4604/2019  (ΦΕΚ  50/τ.  Α΄)  «Προώθηση  της

ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -

Ρυθμίσεις  για την απονομή Ιθαγένειας  -  Διατάξεις  σχετικές  με τις  εκλογές  στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις» , σύμφωνα με την οποία  σε κάθε Δήμο

πλέον  συνιστώνται  θέσεις  Ειδικών  Συμβούλων ή  Ειδικών  Συνεργατών  ή

Επιστημονικών  Συνεργατών  συνολικού  αριθμού  ίσου  με  τον  αριθμό  των

αντιδημάρχων. Οι θέσεις  αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ

τούτου  δεν  απαιτείται  η  πρόβλεψή  τους  στον  οικείο  Οργανισμό  Εσωτερικής

Υπηρεσίας.
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4. Την αριθμ.  4411/7-10-2020 βεβαίωση Προϊσταμένης  του Αυτοτελούς  Τμήματος

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Επιδαύρου, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη

σχετικής πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για τον σκοπό αυτό

5.   Την ανάγκη επικουρίας  του Δημάρχου σε θέματα  Δόμησης και  Περιβάλλοντος

(Πολεοδομικών Εφαρμογών,  Ελέγχου  Κατασκευών, Ανάπλασης, Όρων Δόμησης,

Χωροταξικού Σχεδιασμού), ειδικότερα θέματα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης

έργων  (κτιριακών,  έργων  υποδομής  και  ειδικών  έργων)  καθώς  και  θέματα

ωρίμανσης  φακέλων  έργων  και  προώθησή  τους  για  ένταξη  σε  χρηματοδοτικά

προγράμματα 

Γνωστοποιεί 

την πρόθεση του για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτο ΑΕΙ ή

ΤΕΙ  Πολιτικού  Μηχανικού  ο  οποίος  θα  παρέχει  συμβουλές  και  θα  διατυπώνει

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό

Συμβούλιο  ή  Οικονομική  Επιτροπή  σε  θέματα  Δόμησης  και  Περιβάλλοντος

(Πολεοδομικών  Εφαρμογών,   Ελέγχου   Κατασκευών,  Ανάπλασης,  Όρων Δόμησης,

Χωροταξικού  Σχεδιασμού),  ειδικότερα  θέματα  εκπόνησης  μελετών  και  επίβλεψης

έργων (κτιριακών, έργων υποδομής και ειδικών έργων) καθώς και θέματα ωρίμανσης

φακέλων έργων και προώθησή τους για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται  να  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση  με  σύντομο

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους τα οποία πρέπει να είναι τα

εξής:

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) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ)  Αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στα  θέματα  για  τα  οποία  θα

προσληφθούν,  η  οποία  αποδεικνύεται  με  αξιόλογη  επιστημονική  ενασχόληση

(δημοσιεύσεις,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  ομάδες  εργασίας  κλπ.)  ή  αξιόλογη

επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα ανωτέρω

ζητήματα. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτούνται:

-Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο

8 του ν.1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται  ο  εργοδότης,  το είδος  και  η  χρονική
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διάρκεια  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας.  Οι  μισθωτοί  του  δημοσίου  τομέα  μπορούν

εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης , να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου

φορέα του δημοσίου τομέα,  από την οποία να προκύπτουν το είδος  και  η χρονική

διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

-  Για  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.

Ε)  Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΤ) Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Aντίγραφα : 

α) πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ

β) αστυνομικής ταυτότητας

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Κάθε  δικαιολογητικό  που  αποδεικνύει  την  εμπειρία  του  ενδιαφερόμενου  στα

ανωτέρω αντικείμενα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που

προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  11-17  του  Ν.  3584/07  και  πιο

συγκεκριμένα : 

I. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου

του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω

καταγγελίας  της  σύμβασης εργασίας  για σπουδαίο λόγο,  οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του

εργαζομένου,

II.  ότι  δεν  έχει  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή

συκοφαντική  δυσφήμηση,  καθώς  και  για  οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά  της  γενετήσιας

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

III. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή

για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

IV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

V. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. Αντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό

νόμιμης απαλλαγής του από αυτές (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ).

6.  Για  την  αξιόλογη  επαγγελματική  ενασχόληση  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να

προσκομίσουν:

Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το

είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα
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μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα που απασχολούνται,

στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται το

είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια

γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει

το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με

την  υπογραφή  από  τον  προσλαμβανόμενο  ειδικής  σύμβασης  εργασίας  ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων  με  βιογραφικό  σημείωμα  και  τα  σχετικά

δικαιολογητικά  θα  κατατίθενται  εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών  από  την

δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Επιδαύρου (αρμόδιοι:

κ. Αποστολόπουλος  κ. Ζερβού τηλ: 2753-360112).

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον διαδικτυακό

τόπο του Δήμου Επιδαύρου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευθεί σε μια

ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αργολίδας.

                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                   Αναστάσιος Κ. Χρόνης
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