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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπόψη





Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α. Η. Δ. αριθμ. 55 (αριθ. πρωτ. 74802/29-12-2010).
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καρπάθου.

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού
συνεργάτη.
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 ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο πλήρως από
τον ΔΟΑΤΑΠ.
Γ) Να έχουν ειδίκευση ή αξιόλογη εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο της απασχόλησης, δηλαδή
σε τεχνικά θέματα ιδιαίτερα σχετιζόμενα με ζητήματα κτιριακά, καθώς και σε θέματα σύνταξης
στατικών & αρχιτεκτονικών μελετών δημοσίων έργων.
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 δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, 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) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Δ) Θα δοθεί προτεραιότητα σε μόνιμους κατοίκους Καρπάθου.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο
οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. Η
απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή
υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος ειδικός Σύμβουλος
ενδέχεται να συμπίπτουν με καθήκοντα άλλων ειδικών συμβούλων ή συνεργατών, εφόσον δεν
υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου απαγόρευση.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου,
του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού 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.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την
παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου
προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την
διατήρησή του.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης,
ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου,
η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη
έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά στην Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@1369.syzefxis.gov.gr). Τηλ.
επικοινωνίας 2245360127 κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
του Ν. 3584/2007.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Καρπάθου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Aντίγραφα:
α) πτυχίου
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. Aντίγραφο 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 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 πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την
υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια
εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 22453 60127.
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
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Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

