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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Έχοντας υ̟όψη: 

1. Τις διατάξεις της ̟αρ. 1 ̟ερ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163  του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων», ό̟ως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου ΣΤ, της ̟αραγράφου ΣΤ του ̟ρώτου 
άρθρου του Ν. 4093/2012. 

4. Τον  Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ( Φ.Ε.Κ 3257/Β΄/ 23-8-2019). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 

6. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Νοµικών Προσώ̟ων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου» σε συνδυασµό µε το ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14-5-2012 
έγγραφο του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης/Γεν. ∆ιεύθυνση Κατάσταση Προσω̟ικού/∆/νση 
Προσλήψεων Προσω̟ικού,  µε το ο̟οίο διευκρινίζεται ότι για την ̟ρόσληψη 
̟ροσω̟ικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού δεν α̟αιτείται 
έγκριση της Τετραµελούς Ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 33/2006. 

7. Την µε αρ. 7021/2019 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών για 
την ύ̟αρξη  ̟ιστώσεων. 

8. Τις διατάξεις της ̟αρ.9 του άρθρου 1 Ν.4038/2012 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Την ̟ρόσληψη µε ε̟ιλογή, ενός (1)  Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση 

Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, α̟οκλειστικής 

α̟ασχόλησης.  

Ειδικότερα: 

-Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη µε ̟τυχίο Πολιτικού Μηχανικού και ̟ρόσθετα 

̟ροσόντα την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, µε α̟οδεδειγµένη 

εµ̟ειρία σε σύνταξη µελετών  έργων. Τα καθήκοντα ̟ου θα ασκεί θα 

αφορούν σε θέµατα εκ̟όνησης, σύνταξης εκθέσεων και διαχείρισης τεχνικών 

έργων και µελετών (υλο̟οίηση τεχνικών έργων και µελετών, ̟αρακολούθηση 

του τεχνικού ̟ρογράµµατος και στην υ̟οβοήθηση σύνταξης τεχνικών 

δελτίων για την ένταξη έργων σε Ευρω̟αϊκά Προγράµµατα χρηµατοδότησης 

), για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Αργοστολίου. 

Οι ενδιαφερόµενοι/νες ̟ρέ̟ει να έχουν τα εξής ̟ροσόντα: 

Α. Τα γενικά ̟ροσόντα διορισµού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους υ̟αλλήλους 

του ̟ρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά 

̟ροσόντα διορισµού α̟αιτείται χωριστή α̟ό την αίτηση, υ̟εύθυνη δήλωση 

του υ̟οψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία να δηλώνεται 

ότι  αυτά ̟ληρούνται. 

Β. Πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδα̟ής ή ισότιµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα της αλλοδα̟ής µε 

̟ράξη ισοτιµίας. 

Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει: 

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας ̟ου ανήκει στην 

Ευρω̟αϊκή 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 εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή να έχουν 

α̟αλλαγεί νόµιµα α̟ό αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). 

-Να µην έχουν ̟οινική καταδίκη, στερητική ή ε̟ικουρική δικαστική 

συµ̟αράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). 
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-Να µην έχουν α̟ολυθεί α̟ό άλλη θέση για ̟ειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 

του Ν. 3584/2007). 

Η ̟λήρωση της θέσης του  Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί µε α̟όφαση 

του ∆ηµάρχου, ο ο̟οίος και θα ̟ροσλάβει το ̟ρόσω̟ο ̟ου κατά την κρίση 

του είναι κατάλληλο για την  ̟αρα̟άνω θέση. Η ̟ρόσληψη θα ολοκληρωθεί 

µε την υ̟ογραφή α̟ό τον ̟ροσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη  διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείµενη 

νοµοθεσία. Ο Ειδικός  Συνεργάτης υ̟όκεινται α̟ευθείας στην ιεραρχική 

εξάρτηση του ∆ηµάρχου για την ε̟ικουρία του ο̟οίου έχουν ̟ροσληφθεί. 

∆εν ασκεί  α̟οφασιστικές αρµοδιότητες ο̟οιασδή̟οτε µορφής και ̟αρέχει  

συµβουλές και διατυ̟ώνει  εξειδικευµένες γνώµες, γρα̟τά ή ̟ροφορικά, για 

το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου, τον ο̟οίο έχει  ορισθεί 

να εξυ̟ηρετήσει. 

Οι α̟οδοχές του καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τον Ν. 

4354/2015  .  

Για την ̟λήρωση της ̟αρα̟άνω θέσης οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 

υ̟οβάλλουν:  

1. Αίτηση  

2. Βιογραφικό Σηµείωµα  

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας  

4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σ̟ουδών ̟ανε̟ιστηµιακού τοµέα ανώτατης 

εκ̟αίδευσης  

5. Υ̟εύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην ο̟οία να 

δηλώνεται ότι ̟ληρούνται τα γενικά ̟ροσόντα διορισµού του ̟ρώτου µέρους 

του Ν. 3584/2007(άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε ̟ερί̟τωση ε̟ιλογής τους  

θα ̟ροσκοµίσουν όλα τα ̟ροβλε̟όµενα  α̟ό την ̟αρ. 3 του άρθρου 163 του 

Ν. 3584/2007 έγγραφα ̟ου ̟ιστο̟οιούν την κατοχή των γενικών και τυ̟ικών 

̟ροσόντων διορισµού 

6. ∆ικαιολογητικά ̟ου α̟οδεικνύουν τα ̟ροαναφερθέντα ̟ροσόντα τους  

Οι αιτήσεις µε τα α̟οδεικτικά των ̟ροσόντων και της ειδικότητας των 

ενδιαφεροµένων, θα υ̟οβληθούν και θα ̟ρωτοκολληθούν στο  γραφείο  

∆ηµάρχου (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
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ώρες , µε ηµεροµηνία λήξης ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ε̟όµενη  της  

δηµοσίευσης  της ̟αρούσας ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα. 

Η ̟αρούσα δηµοσιο̟οιείται σε µια εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας στην 

ε̟ικράτεια της Κεφαλονιάς, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο 

∆ιαύγεια και στον ̟ίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος (Πλ. 

Βαλλιάνου). 

                                                                                                                         

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
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