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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αργοστόλι, 09-07-2012 
Νοµός Κεφαλληνίας                                     Αριθµ. Πρωτ. : 28221 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                         
Γραφείο ∆ηµάρχου                                                        
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας  υπόψη : 
1) Τις  διατάξεις  των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
2) Την αριθ 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά µε το προσωπικό 
ειδικών θέσεων των Περιφερειών και ∆ήµων της Χώρας» 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 Κ∆Κ 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 ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» σε 
συνδυασµό µε το ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο του Υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/ Γεν. ∆ιεύθυνση 
Κατάσταση Προσωπικού/ ∆ιεύθυνση 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, ∆/νση 
Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
7) Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δικαιούται σύµφωνα τον αριθµό των 
αντιδηµάρχων του οκτώ (8) συνολικά ειδικούς συµβούλους, ειδικούς συνεργάτες, και 
επιστηµονικούς συνεργάτες, έως την παρούσα γνωστοποίηση έχουν καλυφθεί έξι (6) 
θέσεις.  
8) Το γεγονός ότι στο δυναµικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δεν εντάσσεται κανένας 
υπάλληλος µε κλάδο/ειδικότητα συναφή µε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που σε 
συνδυασµό µε τις αυξηµένες απαιτήσεις του ∆ήµου στην Πληροφορική δυσχεραίνει τη 
λειτουργία του ΟΤΑ. 
9) Το γεγονός ότι ο Καλλικρατικός ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει πλήθος εκκρεµοτήτων 
νοµικών ζητηµάτων από τους πρώην συνενούµενους ΟΤΑ οι οποίες χρήζουν χειρισµού 
αλλά και εξαιτίας της δυναµικά µεταβαλλόµενης νοµοθεσίας που αφορά τη λειτουργία 
των ΟΤΑ.  

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι 
 

Α) Την πρόσληψη  µε  επιλογή, ενός Ειδικού Συµβούλου, απόφοιτο 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ειδικότητα στον τοµέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών 
και επιπλέον προσόν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που θα 
αποδεικνύεται, λόγω απαιτήσεων της θέσης, µε την κατοχή του τίτλου επιπέδου 
Proficiency.  

Β) Την πρόσληψη µε επιλογή, ενός Ειδικού συνεργάτη, απόφοιτο Νοµικής µε 
τριετή τουλάχιστον εµπειρία στο δηµόσιο και διοικητικό δίκαιο. Συνεργασία µε ΟΤΑ και 
ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ θα συνεκτιµηθεί.  
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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 ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής. 
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 αν 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 Συµβούλου και της θέσης του Ειδικού 

Συνεργάτη, θα διενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα 
πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση. Η 
πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τους προσλαµβανόµενους ειδικής 
σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συµβούλου και του Ειδικού Συνεργάτη, 
διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται 
κατά την κείµενη νοµοθεσία. 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 
∆ηµάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. ∆εν ασκούν 
αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής και παρέχουν συµβουλές και 
διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου, 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 ΥΟ∆∆/26-2-2008) κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως αναπροσαρµόστηκε 
µε την ΚΥΑ 2/32220/0022/23.4.2012 (ΦΕΚ 1391/27.04.2012 τεύχος Β’) και όπως 
αναπροσαρµόζονται κατ΄ έτος. 

Οι  αιτήσεις  µε τα  αποδεικτικά  των  προσόντων  και της ειδικότητας των  
ενδιαφεροµένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο Ιδιαίτερο γραφείο του 
∆ηµάρχου κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες (Π. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι), µε 
ηµεροµηνία λήξης πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας.  

Η παρούσα δηµοσιοποιείται σε µία εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας στην 
επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο 
∆ιαύγεια. 
                        
 

Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς 
 
 
                                                
    Αλέξανδρος Παρίσης 

 


