
 
 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αλεξανδρούπολη  16- 8 - 2022 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                   Αριθ. πρωτ. 26565 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχοντας υπόψη : 
 
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 ((ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄). 
- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2927/.Β΄/ 
  31-12-2015, ΦΕΚ 4301/ Β΄ /11-12-2017, ΦΕΚ5143/Β΄/16-11-2018)  
- Την με αρ. πρωτ. 25374/2-8-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών    
   του Δήμου μας με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη εξασφαλισμένων πιστώσεων για την     
   μισθοδοσία του προσωπικού Ειδικών Θέσεων. 
- Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης                               
   για την επικουρία  του Δημάρχου σε θέματα Μηχανικού Περιβάλλοντος. 
 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι 
 
Ότι πρόκειται να πληρωθεί μία (1) θέση  Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικά καθήκοντα: 
 

 Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για θέματα 
Μηχανικού  Περιβάλλοντος. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:     

 Να είναι  κάτοχοι  πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος.  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα Μηχανικού Περιβάλλοντος  

 Επαγγελματική απασχόληση ή  επαρκείς γνώσεις και  εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο τουλάχιστον 
τριών (3) ετών. 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για όλες τις παραπάνω θέσεις να διαθέτουν σωρευτικά  τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους   του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 
(άρθρα 11 έως και 17). 
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει: 
- Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια 
- Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), 
- Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την προς πλήρωση θέση 
- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για 
τους άρρενες υποψηφίους) 
- Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μαζί με την αίτηση) 

ΑΔΑ: ΨΗΝΜΩΨΟ-Χ19



 
 1)Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να 
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας ,όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις 
κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 
όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης ,πρέπει 
να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 
 2) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*  
3)Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου* 
 4)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση* 
 5)Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)* 
 6) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  .  
7) Επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους στην Ελληνική Γλώσσα τίτλους ξένων γλωσσών σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα. Οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους και φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014).Η απόδειξη 
της ξένης γλώσσας διέπεται από το άρθρο 28 πδ 50/2001ως ισχύει.  
8)Ευκρινή Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ αρμοδίως 
επικυρωμένων.  
9) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, ότι: • Δεν έχουν καταδικαστεί για 
κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. • Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα 
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. • Δεν είναι υπόδικοι λόγω 
παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, 
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. • Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους 
δικαιώματα. • Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. • Δεν κατέχουν 
άλλη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα • Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή 
Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να 
έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση 
 10)Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ανωτέρω ειδίκευση-εμπειρία  
11)Βιογραφικό Σημείωμα  
12)Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα επιλογής τους . 
13) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
14) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του θα 
προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των λοιπών, γενικών και 
τυπικών, προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007. 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται 
είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 303, 1ος όροφος κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
protocol@alexpolis.gr, εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2551064162 και 
2551064219. 
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μια ημερήσια 
εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
 

*  Θα αναζητηθούν από την Υπηρεσία μας. 
 
 
                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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