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Θέμα : «Πλήρωση  μίας θέσης  Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Ναυπλιέων»  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων  έχοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα  κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει  

- τον ΟΕΥ του Δήμου Nαυπλιέων  (ΦΕΚ 4851/τ.Β΄/4-11-2020)   

- Τις με  αριθμ. 1621/12-9-2022 και 1889/13-10-2022  αποφάσεις Δημάρχου 

Ναυπλιέων με τις  οποίες ορίστηκαν πέντε  Αντιδήμαρχοι  

- Το γεγονός ότι στο Δήμο Ναυπλιέων  υπηρετούν τέσσερις (4)  ειδικοί 

συνεργάτες  

- Tην με αριθμ. πρωτ. 29275/14-12-2022 βεβαίωση  ύπαρξης πίστωσης για την 

κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη ειδικού συνεργάτη  

 

                                                          ΚΑΛΕΙ  
τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά   με την πλήρωση μίας 

(1)θέσης ειδικού συνεργάτη  Δημάρχου με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ,η  διάρκεια  της  οποίας δεν μπορεί  να υπερβεί  τη θητεία της 

δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθούν. Οι αρμοδιότητές  του/της θα 

είναι οι εξής : η σύνταξη μελετών  και τευχών  διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και 

προμήθειες του Δήμου υπό την Διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας 

του Δήμου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Η επιτελική και συμβουλευτική υποστήριξη 

για  την ωρίμανση μελετών – έργων.  

  

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει : 

Α)Να πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). 

Β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου, συγκεκριμένα   

Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και 

άδεια άσκησης επαγγέλματος.  



Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική 

ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή 

αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα 

αρμοδιοτήτων  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,ειδικά σε θέματα  σύνταξης 

μελετών  και τευχών διαγωνισμών  για έργα ,υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου. 

Eπίσης η ειδίκευση  αυτή  μπορεί να  αποδεικνύεται  και από την ιδιότητα  των 

προσλαμβανόμενων  ως επαγγελματιών  ειδικής εμπειρίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – 

γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην  

ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» να υποβάλλουν αίτηση κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

του Δήμου Ναυπλιέων,  επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής  και  άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

5. Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να 

δηλώνουν ότι πληρούν   τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αυτά 

αναφέρονται στα  άρθρα   11 έως και 17 του Ν. 3584/07 και  σε περίπτωση 

επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που 

πιστοποιούν ότι τα πληρούν.  

6. Αποδεικτικά εμπειρίας και συγκεκριμένα : 

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.  

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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