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 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Γιά την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη 

(Νομικού- Δικηγόρου) 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 

 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων έχοντας υπόψη: 

     - τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

     - τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 

     - τον ΟΕΥ του Δήμου Κυθήρων 

 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση 

μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, με διάρκεια μέχρι την λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους των Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα 

διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το 

άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα 

αυτά.  

Β) Να κατέχει Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα αλλοδαπής σχολής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με βαθμό τουλάχιστον 

λίαν καλώς. 

Γ) Να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου και να είναι εν ενεργεία 

μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας. 

Δ) Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως: 

στη νομική εποπτεία αποφάσεων μονομελών ή συλλογικών οργάνων, στη διαχείριση 

και νομική τακτοποίηση κληροδοτημάτων, στην αδειοδότηση λειτουργίας δημοτικών 

υποδομών (κοιμητήρια, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές κ.λ.π), στη νομική 

αποτύπωση, τεκμηρίωση και τακτοποίηση ζητημάτων δημοτικής περιουσίας, στον 

τομέα των φορολογικών ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν έργα, υπηρεσίες και 

προμήθειες των Δήμων και γενικά σε κάθε ζήτημα που αφορά άμεσα ή έμμεσα στις 

αρμοδιότητες των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των 

πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ζητημάτων Διοικητικού 

Δικαίου των Δήμων. 

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο 

εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από 
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την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 

εμπειρίας. 

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, 

κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της 

εξειδικευμένης εμπειρίας. 

    Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 

υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει 

από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η 

δημοσίευσης σε μία εφημερίδα, είτε στον δικτυακό τόπο του Δήμου ή στο Διαύγεια ή 

της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο 

προσωπικού του Δήμου (κ. Ελένη Κομηνού τηλ. 27360 31213) τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, να αναρτηθεί στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια 

εφημερίδα του Νομού Αττικής. 

       

 

                                                               Ο Δήμαρχος 

 

 

 

                                             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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