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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Την αριθ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της χώρας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ Περί Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ όπως διαμορφώνονται με τις προσθήκες
του άρθρου 94 παρ. 3Β του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
5. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14-5-2012 έγγραφο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάσταση
Προσωπικού/Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών
θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
6. Το με απ. 50005/13-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα
Προσωπικού ΟΤΑ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Α) Την πρόσληψη με επιλογή, δύο (2) Ειδικών Συμβούλων και ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποκλειστικής απασχόλησης
Ειδικότερα:
-Έναν Ειδικό Σύμβουλο με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, με ειδίκευση στην οικονομική ανάλυση, κάτοχο
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώνστην Χρηματοοικονομική Ανάλυση και πρόσθετα προσόντα την άριστη γνώση μιας
ξένης γλώσσας, την αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο.
-Έναν Ειδικό Σύμβουλο, με ειδικότητα στην Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων και πρόσθετα προσόντα την καλή γνώση
δύο ξένων γλωσσών, την αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο.
-Έναν Ειδικό Συνεργάτη, με πτυχίο Νομικής, ειδικευμένο στο Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο και πρόσθετα προσόντα την
καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών, την αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
(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 δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
όπου απαιτείται.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.
3584/2007).
-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.
3584/2007).
-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη και των Ειδικών Συμβούλων, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου,
ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η
πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατώνκαι των Ειδικών Συμβούλων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Ειδικοί Σύμβουλοι
δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις
της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου
έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και
διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου,
τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.
Οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 και την αριθ. 2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85
ΥΟΔΔ/26-2-2008) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
αναπροσαρμόστηκε με την ΚΥΑ 2/32220/0022/23-4-2012 (ΦΕΚ 1391/27-4-2012 τεύχος Β’) και όπως
αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος.
Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και των ειδικοτήτων των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν και θα
πρωτοκολληθούν στο ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέρες (Π. Βαλλιάνου 7,
Αργοστόλι), με ημερομηνία λήξης πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς,
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια.
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