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Α Π Ο Φ Α Σ Η   745/ 2013 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α)Του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων». 
β)Του άρθρου 3 του Ν. 4147/ 13(ΦΕΚ98/26-04-2013 ) Κύρωση της από 31/12/2012 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων 
αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραµµατείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις. 
γ)Τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του Ν. 3839/10 «Σύστηµα επιλογής 
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- 
Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 
διατάξεις». 
δ) των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 
ε)της εγκύκλιου ∆Ι∆Α∆/Φ.3523/1288/οικ.8652/16-04-2010 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Σύστηµα επιλογής 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων-Οδηγίες για την εφαρµογή των µεταβατικών 
διατάξεων (Άρθρο Πέµπτο) του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α/29-3-2010). 
2.Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ B’ 724/13-3-2012) όπως ισχύει σήµερα. 
3.Το γεγονός ότι δεν έχουν κριθεί προϊστάµενοι για τις θέσεις που προβλέπονται 
στον Ο.Ε.Υ. και έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 
3584/2007. 
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α. Προκηρύσσουµε τις θέσεις των Προϊσταµένων , των παρακάτω Τµηµάτων υπό 
∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Οργανικών Μονάδων (Τµήµατα – Γραφεία) του 
 ∆ήµου Κεφαλλονιάς: 
 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
1 Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης  

2 Τµήµα ΤΠΕ & ∆ιαφάνειας 

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  
3 Τµήµα Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής 

4 Τµήµα Αλιείας 

5 Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

6 Τµήµα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιοµηχανίας 

∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 
7 Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών 

8 Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Κοινοχρήστων Χώρων  
9 Τµήµα Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

10 Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων & ειδικών Συνεργείων 

11 Τµήµα Καθαριότητας ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
12 Τµήµα Περιβάλλοντος & Κοιµητηρίων 

13 Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
14 Τµήµα Σχεδιασµού & Πρόληψης 

15 Τµήµα Επιχειρησιακής Αντιµετώπισης & Αποκατάστασης 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
16 Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 

17 Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ∆ήµου 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
18 Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 

19 Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας 
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20 Τµήµα Ταµείου 

21 Τµήµα Προµηθειών 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
22 Τµήµα Συγκ. Έργων, Σηµατοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 

µεταφορών, Τοπογραφικών Εργασιών & Κτηµατολογίου 

23 Τµήµα Μελετών και Κατασκευών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Κτηριακών Έργων & ΗΜ, Τεχνική Υποστήριξη 
Επιχειρήσεων 

24 Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού - 
Συνεργείων 

∆ιεύθυνση ΚΕΠ 

25 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

26 Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 
28 Γραφείο ∆ηµάρχου (αυτοτελής οργανική µονάδα) 

29 Νοµική υπηρεσία (αυτοτελής οργανική µονάδα) 

30 Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 

31 Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας, Πολιτισµού & Απασχόλησης 

32 Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστικής Κατάστασης 

33 Αυτοτελές Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης 

34 Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας 

 

 

Β. Θέτουµε αποκλειστική προθεσµία, δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ήτοι έως και την 
Πέµπτη 12 Σεπτεµβρίου , για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας , από τους 
υπαλλήλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τις θέσεις που προκηρύσσονται.  
 
Γ. Επιπλέον οι υπάλληλοι που κατά την 27η Οκτωβρίου 2011 πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις επιλογής σε θέση Προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε 
επιπέδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του υπαλληλικού κώδικα όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 
διατηρούν το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων 
αυτών, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 
ανεξάρτητα από το βαθµό στον οποίο κατατάχθηκαν. 
 
∆ . Η εν λόγω απόφαση-προκήρυξη να αναρτηθεί µε σχετικό αποδεικτικό στον 
πίνακα ανακοινώσεων όλων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
µε την υποχρέωση να αποσταλεί το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Οι 
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προϊστάµενοι των υπηρεσιών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να 
φροντίσουν µε προσωπική τους ευθύνη να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι 
της υπηρεσίας τους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες 
προκηρύσσονται. Η απόφαση – προκήρυξη, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Ε. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα 
συνοδεύεται µε πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (ως συνηµµένο υπόδειγµα), που 
συντάσσεται µε ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόµενου του οποίου προκύπτει από 
τα στοιχεία του προσωπικού τους φακέλου. Η αίτηση υποψηφιότητας και το 
βιογραφικό υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή στο Τµήµα 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία 
πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους έως και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων. 
 

ΣΤ. ∆ιευκρινίζεται ότι κατά τις µεταβατικές διατάξεις (Άρθρο Πέµπτο) του 
Ν.3839/2010, τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης που συνεκτιµώνται για 
τις κρίσεις του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την επιλογή λαµβάνονται υπ’όψιν τα 
κριτήρια του άρθρου 85 του Υ.Κ. (Ν. 3528/07), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του ν. 3839/2010, µε εξαίρεση τα κριτήρια που προβλέπονται στις 
υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ, των παραγράφων 1,2 και 3. 
Συνεπώς για τις κρίσεις προϊσταµένων Τµηµάτων και Αυτοτελών οργανικών 
µονάδων (Τµηµάτων – γραφείων), λαµβάνονται υπ’ όψιν τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 περίπτωσης α) Επαγγελµατικά- Τεχνικά Προσόντα, β) Εργασιακή 
Εµπειρία, γ) Ικανότητες – δεξιότητες υποπεριπτώσεις (2) και (3). 
 
Ζ. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων οποιουδήποτε 
επιπέδου οργανικής µονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα 
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για 
οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της, κατά το άρθρο 145 του 
Υπαλληλικού Κώδικα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου». 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για την εφαρµογή των κρίσεων η έννοια του όρου «άσκηση 
καθηκόντων προϊσταµένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στην άσκηση 
των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το οικείο 
υπηρεσιακό συµβούλιο, αλλά περιλαµβάνει την µε οιονδήποτε νόµιµο τρόπο άσκηση 
των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη 
του αρµοδίου οργάνου. (βλ. Εγκύκλιος 36 οικ.48255/29-7-2008 Υπουργείου 
Εσωτερικών). 
 
 
 
  Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
      Αλέξανδρος Παρίσης
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (Τµηµάτων – Γραφείων) 

 
Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 
1. Όνοµα: 
2. Επώνυµο: 
3. Ηµεροµηνία Γέννησης: 
4. Οικογενειακή κατάσταση: 
 
Τίτλοι σπουδών 
1. Βασικοί τίτλοι σπουδών 
Τίτλος: 
Εκπ. Ίδρυµα: 
 
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι, συναφείς ή µη, µε το αντικείµενο της υπηρεσίας 
Τίτλος: 
Εκπ. Ίδρυµα: 
 
3. ∆ιδακτορικοί τίτλοι συναφείς ή µη, µε το αντικείµενο της υπηρεσίας 
Τίτλος: 
Εκπ. Ίδρυµα: 
 
4. Ξένες Γλώσσες: 
Τίτλος: 
Εκπ. Ίδρυµα: 
 
5. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
 
6. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερα πτυχία ή διπλώµατα, αποφοίτηση από 
τη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κ.α.): 
Τίτλος: 
Εκπ. Ίδρυµα: 
 
Υπηρεσιακή κατάσταση 
1. Ηµεροµηνία διορισµού και ΦΕΚ διορισµού: 
2. Κατηγορία / Κλάδος: 
3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί) 
4. Υπηρεσιακές µονάδες στις οποίες έχει διατελέσει προϊστάµενος: 
 
Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή στον ιδιωτικό τοµέα: 
Φορέας/Εργοδότης 
Από: Έως: 
Ιδιότητα: 
Σύντοµη περιγραφή αρµοδιοτήτων 
 
Επιµόρφωση: 
1. Συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης 
Ονοµασία προγράµµατος επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης: 
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Από: Έως: 
∆ιοργανωτής: 
2. Παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων 
Ονοµασία προγράµµατος επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης: 
Από: Έως: 
∆ιοργανωτής: 
 
Επιστηµονική δραστηριότητα 
1. Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα: 
2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα 
3. ∆ιδακτική εµπειρία 
 
Επαγγελµατική δραστηριότητα 
1. Εκπροσώπηση σε Συµβούλια, Επιτροπές ή οµάδες εργασίας τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου 
2. Μέλη ∆.Σ, Πρόεδροι, ∆ιοικητές κλπ όργανα νοµικών προσώπων του 
∆ηµόσιου Τοµέα: 
3. ∆ιενέργεια Ε.∆.Ε. – ανακρίσεων 
4. Ηθικές αµοιβές 
Έπαινος/Μετάλλιο 
Αιτιολογία απονοµής: 
Ηµεροµηνία και αριθµός ΦΕΚ απονοµής: 
 
Αναρρωτικές άδειες 
∆ιάρκεια άδειας: 
Παρατηρήσεις: 
 
Πειθαρχικές ποινές 
Πειθαρχικό παράπτωµα: 
Παρατηρήσεις: 
 
∆ιαθεσιµότητα - αργία - Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων: 
Αιτιολογία: 
Ηµεροµηνία θέσης σε διαθεσιµότητα / έναρξης της αργίας- αναστολής: 
Ηµεροµηνία επαναφοράς/λήξης αναστολής: 
Παρατηρήσεις: 
 
Άλλα Ενδιαφέροντα – ∆ραστηριότητες 
 
Ηµεροµηνία: Υπογραφή 
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