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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄), σύμφωνα με το οποίο σε κάθε δήμο
συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των
αντιδημάρχων.

3.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 74802/29-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-3 ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα :«Οδηγίες
σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της
Χώρας».

4.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π.: 22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΗΦ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων».

5.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκοπέλου δικαιούται τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών
(όσες και οι Αντιδήμαρχοι), οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν
ανέρχονται σε δυο (2).

6.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3516/15-06-2021 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
υπό πρόσληψη προσωπικού.

7.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/Β΄/ 27-092011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.

Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από τον Δήμο Σκοπέλου ενός (1) Ειδικού
Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα Περιβάλλοντος, όπως
σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και την
εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος, παροχή συμβουλών σε θέματα αξιοποίησης
ανακύκλωσης απορριμμάτων, εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
κ.λ.π.
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ΚΑΛΕΙ

Τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού
Συνεργάτη , ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος.
Οι ενδιαφερόμενοι /νες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή ότι:
α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια, β) δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης λόγω ποινικής
καταδίκης ή απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης, γ) έχουν εκπληρώσει (προκειμένου για
άνδρα) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δ) είναι
υγιείς και έχουν τη φυσική καταλληλότητα. Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα
προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των
άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το
διορισμό.
2.

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της
Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή
Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές
Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και
Πολιτισμού - Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης του τίτλου σπουδών.
4. Αποδεδειγμένη Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
5. Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων
6. Επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
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 τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες, α) χωριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, β) συμβάσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
τεχνικών έργων ή μελετών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1.
2.
3.
4.

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
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Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων
Αποδεικτικά πιστοποιημένης εμπειρίας κατά τα ανωτέρω
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει
ότι έχει τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
δημοτικούς υπαλλήλους του Α μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

5.
6.
7.

8.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την
καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3584/2007).
-

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού
Συνεργάτη. Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να
εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται
για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση έχει ανάλογη
εφαρμογή η παρ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου prosopiko@skopelos.gov.gr (Αρμόδιος υπάλληλος Γούλας Γεώργιος – Γκίκα
Βασιλική, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2424350103-131) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Παραλία Σκοπέλου, 37003.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και
τα σχετικά δικαιολογητικά είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα
δημοσίευσης-γνωστοποίησης της παρούσας σε μία εφημερίδα του Νομού στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.skopelos.gov.gr), ήτοι
από 18-06-2021 έως 25-06-2021 και
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ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ
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