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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η  Δήμαρχος Γαύδου 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου».   
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις 
όμοιες του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν. 3584/2007  «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του 
Ν.4623/2019.   

4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 

163 του ν. 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών 
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου 
με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010». 

6. Την υπ΄ αριθμ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που διασαφηνίζει 
ότι στο Δήμο Γαύδου ο ανώτατος δυνάμενος αριθμός αντιδημάρχων είναι 3 έμμισθοι και 1 
άμισθος αντιδήμαρχος και ότι ο δήμαρχος δεν υποχρεούται να ορίσει άμισθους και 
έμμισθους αντιδημάρχους ίσους με τον ανώτατο αριθμό που αναλογεί στο δήμο.  

7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Γαύδου  (ΦΕΚ 2946, Τεύχος Β, 05-11-2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τις υπ. αριθμ. 55/74802/29-12-2010 και 31/36567/10.05.2019 εγκυκλίους του 
τμήματος προσωπικού ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών όπου 
διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών 
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών 
στον ΟΕΥ του Δήμου γιατί συνιστάται απευθείας από το Νόμο. 

8. Την υπ. αριθμ. 31/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Γαύδου «Ορισμός Αντιδημάρχων και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» 

9. Την υπ΄αριθμ. 34/2019 Απόφαση Δημάρχου Γαύδου περί «Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος 
Δημάρχου Γαύδου»  

10. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε Περιβαλλοντικά θέματα.   

              

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη σε Περιβαλλοντικά Θέματα 

  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ  (άρθρα 11-
17 του ν. 3584/07).  

2) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ περιβαλλοντικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής  
(σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3584/2007).  

3) Να διαθέτουν ειδίκευση και εμπειρία σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα, ανάλογη με τα 
αντικείμενα απασχόλησης, ήτοι σε Περιβαλλοντικά θέματα.   
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Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:  

α) Αίτηση  

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας  

δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο  

ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα 
στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους απ΄ αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).  

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 14 ως 
παραπάνω) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του ν. 3584/2007. 

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.   

Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων 
ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.  

 

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει 
εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν 
σε θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, στην σύνταξη δασικών και περιβαλλοντικών 
μελετών, στην κατασκευή και επίβλεψη τεχνικών περιβαλλοντικών έργων, στην 
δασοπυρόσβεση και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και των προστατευμένων 
περιοχών του Δήμου Γαύδου. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς την Δήμαρχο, το 
Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του Δήμου  ανάλογα με τις αρμοδιότητες του, ήτοι σε 
περιβαλλοντικά θέματα.  

Επιπλέον προσόντα όπως η πολύ καλή γνώση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα 
συνεκτιμηθούν. 

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου, 
κατάλληλο. 

  

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται 
αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από τη Πέμπτη 18/06/2020 μέχρι και την Τρίτη 
23/06/2020(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), στη διεύθυνση: Δημαρχείο Γαύδου, περιοχή 
Καστρί Γαύδου τηλ. επικοινωνίας: 28230-43031, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Γαύδου, Δημαρχείο Γαύδου, περιοχή Καστρί, Τ.Κ. 73001.  

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Δήμου. 

                     

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΑΝΩΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 
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