
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων  

του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 

 

Ο Δήμαρχος Κύθνου έχοντας υπόψη :  

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)  "Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

• Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄/28-6-2007), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11.03.2020), όπου αναφέρεται ότι «σε κάθε 

Δήμο συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 

Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου» και ότι για τον 

υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών 

• Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι για 

τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, δεν προσμετράται ο αριθμός των άμισθων 

αντιδημάρχων (όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19) 

• Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης 

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των 

Περιφερειών και Δήμων της Χώρας». 

• Την υπ΄αριθμ. 31/35567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη 

των ατόμων σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν 

απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το 

νόμο 

• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κύθνου (ΦΕΚ 2750/τ. Β’/29.10.2013) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Το γεγονός ότι στο Δήμο Κύθνου είναι καλυμμένη μία (1) από τις τρείς(3) δικαιούμενες θέσεις, σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, 

• Τις ανάγκες του Δήμου Κύθνου για ανάπτυξη τόσο των υποδομών αλλά και των υπηρεσιών του 

• Την ανάγκη άμεσης πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου του Δήμου Κύθνου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
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ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ   
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Τηλέφωνο : 2281361104 

E-mail : r.greveniti@kythnos.gr 

Πληροφορίες: Ρ. Γρεβενίτη 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

 

Κύθνος,15/12/2021 

Αρ. Πρωτ.:  6321 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με αρμοδιότητα τη διερεύνηση και ενημέρωση των 

οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου Κύθνου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων του (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά 

προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ), καθώς και η μέριμνα για τη διενέργεια των 

διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας 

του Δημάρχου. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 

αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της ανωτέρω θέσης. 

Απαραίτητα προσόντα : 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07, 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με την 

προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση. 

3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

4. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον μονοετής εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αντίστοιχη αρμοδιότητα 

 

Επικουρικά προσόντα: 

Θα συνεκτιμηθούν ως επικουρικά προσόντα: 

1. Προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Ο.Τ.Α. 

2. Πολύ καλή γνώση Ξένης Γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής (C2)  

3. Βεβαίωση επαγγελματικής δεξιότητας – προϋπηρεσίας σχετικής με την Τοπική Αυτοδιοίκηση  

 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας, 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 Δημοσίου Τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν 

βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου Τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 

διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 

1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Η πλήρωση της προσαναφερόμενης θέσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για 

την παραπάνω θέση (άρθρο 163, παρ. 4 του Ν. 3584/2007). 

 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον 

ημερήσιο Τύπο, είτε με αλληλογραφία στη Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου Τ.Κ. 84006 Κύθνος Κυκλάδες, είτε μέσω 

ΑΔΑ: ΨΚ7ΒΩΛ9-ΤΧΦ



 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: r.greveniti@kythnos.gr, απευθυνόμενοι στο 

Γραφείο Διοικητικών, υπόψιν κας Γρεβενίτη Ραλλούς (τηλ. Επικοινωνίας: 2281361104), κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό Σημείωμα 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

• Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους  (Αντίγραφο πτυχίου, κ.α. 

δικαιολογητικών) 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα : 

I. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 

δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 

εργαζομένου,  

II. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 

δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  

III.  ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

IV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης. 

V. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

• Aντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης 

απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ. 

Η πρόσληψη του ειδικού συμβούλου/συνεργάτη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης. 

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Δημοτικό Κατάστημα, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

Κύθνου (www.kythnos.gr) και θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

Σταμάτιος Γαρδέρης 

mailto:r.greveniti@kythnos.gr
http://www.kythnos.gr/
ΑΔΑ: ΨΚ7ΒΩΛ9-ΤΧΦ
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