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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

  

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» Όπως τροποποιήθηκε με 
την Παρ.1 Άρθρο 14 Ν. 4625/2019 με ισχύ την 31/8/2019. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 23 Ν. 4690/2020 με 
ισχύ την 11/3/2020 όπως ισχύει. 
3. Την υπ’  αριθμόν 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
4. Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
5. Τη βεβαίωση υπ’ αριθμόν 3540/01-10-2020 της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων για την 
ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2020 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των 
αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επομένων ετών.   
6. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.  

 
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 Δημάρχου, με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο 
οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Διοικητικής και Οικονομικής λειτουργίας, 
Επικοινωνίας, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Οργάνωσης.  
 
Ο ενδιαφερόμενος/νη πρέπει να έχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 
163 του Ν. 3584/2007. Συγκεκριμένα: 
 
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 
(άρθρα 11 έως και 17), ήτοι:  

1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων 
τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007). 
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). 
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή 
απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007). 
4. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 
17 του Ν. 3584/2007). 

Tα ανωτέρω αποδεικνύονται με τη προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού εκπλήρωσης 
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, πιστοποιητικού υγείας και φυσικής 
καταλληλόλητας, πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. 
 
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 όλα τα ανωτέρω.  
 
Β) Να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής (νόμιμα αναγνωρισμένου) στην ειδικότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή συναφές. 

Κύθηρα, 15/10/2020 
Αρ. Πρωτ.:4427  
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Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ, σχετικά με θέματα διοικητικής  και 
οικονομικής λειτουργίας, επικοινωνίας, χρηματοοικονομικής διοίκησης και οργάνωσης.  
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 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.  
 
Δ ) Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

1. Γνώση χρήσης Η.Υ.  
 
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο. Ο 
προσλαμβανόμενος θα υπόκειται στην αποκλειστική ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου του οποίου κατά Νόμο 
αποτελεί την προσωπική επικουρία και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες 
οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, 
κατ’ εντολή του Δημάρχου, για τα θέματα που περιγράφονται παραπάνω. 
 
Γίνεται μνεία ότι ο/η προσλαμβανόμενος/η θα εργάζεται στο νησί των Κυθήρων, ενώ ενδέχεται να απαιτείται και 
η ανά διαστήματα μετάβασή του στην Αττική για συνεργασία με υπουργεία, υπηρεσίες και αρχές που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την περιγραφή των καθηκόντων του.  
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα 
αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέχρι την 29/10/2020 στα γραφεία του Δήμου Κυθήρων, Χώρα Κυθήρων 
Τ.Κ. 80100.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
(υπεύθυνος υπάλληλος κα. Πολυξένη Αλεζίδου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Αττικής, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το διαδικτυακό τόσο του Δήμου Κυθήρων.  
   

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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