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Έρνληαο ππόςε:
1.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο
Απηνδηνίθεζεο
θαη
ηεο
Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».

2.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/Α΄) «Κύξσζε ηνπ
Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4555/2018.

3.

Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σθνπέινπ (ΦΔΚ 2159/Β΄/ 2709-2011), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.

4.

Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Σθνπέινπ δηθαηνύηαη δύν (2) ζέζεηο εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ
(όζεο θαη νη Αληηδήκαξρνη), νη νπνίεο παξακέλνπλ θελέο.

5.

Τελ αλαγθαηόηεηα άκεζεο πξόζιεςεο από ηνλ Γήκν Σθνπέινπ ελόο (1) Δηδηθνύ
Σπλεξγάηε ζε Τερληθά θαη Πνιενδνκηθά ζέκαηα γηα ηελ επηθνπξία ηνπ Γεκάξρνπ.
.
Κ ΑΛΔΙ

Τνπο /ηηο ελδηαθεξόκελνπο/λεο λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ζύληνκν βηνγξαθηθό
ζεκείσκα θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο, γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο
Δηδηθνύ Σπλεξγάηε ΤΔ Πνιηηηθώλ Έξγσλ Υπνδνκήο.
Οη ελδηαθεξόκελνη /λεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα:
1.

Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν.3584/2007 (άξζξα 11 έσο θαη 17), δειαδή όηη: α) έρνπλ
ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, β) δελ έρνπλ θώιπκα πξόζιεςεο ιόγσ πνηληθήο
θαηαδίθεο ή απαγόξεπζεο ή δηθαζηηθήο αληίιεςεο, γ) έρνπλ εθπιεξώζεη
(πξνθεηκέλνπ γηα άλδξα) ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί
λόκηκα από απηέο, δ) είλαη πγηείο θαη έρνπλ ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα. Καηά ηελ
ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα πξνζθνκηζηεί Υπεύζπλε Γήισζε όηη πιεξνύληαη ηα
γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ ησλ άξζξσλ 11 έσο 17 ηνπ Ν.3584/2007, θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηεζνύλ κόλν θαηά ην δηνξηζκό.

2.

Πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ Τκήκαηνο Πνιηηηθώλ Έξγσλ Υπνδνκήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
ζπνπδώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο .

3.

Γλώζε Η/Υ ζηα εμήο: Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Υπνινγηζηηθά Φύιια, Υπεξεζίεο
Γηαδηθηύνπ.
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ΑΔΑ: ΩΑΠΤΩ1Δ-Ω6Ξ
Δκπεηξία ζε ζέκαηα Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε δεκόζηα έξγα, εθπόλεζε
κειεηώλ, πνιενδνκηθά δεηήκαηα, ζύληαμε πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ θ.ιπ.

4.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν ηοσς μιζθωηούς, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ
ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν
εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο δήισζεο,
λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, από ηελ νπνία λα
πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Για δε ηοσς ελεύθεροσς επαγγελμαηίες, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε
δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο:
Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
Φσηναληίγξαθν ηίηινπ Σπνπδώλ
Απνδεηθηηθά πηζηνπνηεκέλεο εκπεηξίαο θαηά ηα αλσηέξσ.
Πηζηνπνηεηηθό ρξήζεο Η/Υ.
Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο ζα
δειώλεη όηη έρεη ηα γεληθά θαη ηππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο ηνπ Α κέξνπο ηνπ Ν.3584/2007 (άξζξα 11 έσο
17).
Σύληνκν Βηνγξαθηθό Σεκείσκα.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Η επηινγή ζα γίλεη από ηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα
ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ/ηεο πξνζιακβαλνκέλνπ/εο (άξζξν 163 παξ. 4 ηνπ Ν.
3584/2007).
-

Γηα όζνπο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία, ε άζθεζε ηνπ
ειεύζεξνπ επαγγέικαηόο ηνπο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ Δηδηθνύ Σπλεξγάηε. Με Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα εηζαρζνύλ εμαηξέζεηο ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
παξαγξάθνπ, κόλν όηαλ πξόθεηηαη γηα πξόζιεςε Δηδηθνύ ή Δπηζηεκνληθνύ
Σπλεξγάηε. Σηελ πεξίπησζε έρεη αλάινγε εθαξκνγή ε παξ. 3 πεξ. Α΄ ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3463/2006.

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβιεζνύλ ζην Γξαθείν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο (Αξκόδηνο ππάιιεινο Γνύιαο Γεώξγηνο, ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο: 2424350103) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ή ηαρπδξνκηθά ζηε
δηεύζπλζε: Γήκνο Σθνπέινπ, Παξαιία Σθνπέινπ, 37003, ππόςε Γνύια Γεσξγίνπ)
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ην βηνγξαθηθό
ζεκείσκα θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη νθηώ (08) εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ
επνκέλε εκέξα δεκνζίεπζεο-γλσζηνπνίεζεο ηεο παξνύζαο ζε κία εθεκεξίδα ηνπ
Ννκνύ, ηεο αλάξηεζεο ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα», ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γήκνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.skopelos.gov.gr), ήηνη από από ηελ
Παξαζθεπή 28/09/2018 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 05/10/2018.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΥΡΗΣΟ ΒΑΙΛΟΤΓΗ
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