
 
                                         

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Μυκόνου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 

3. τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/τ. Β'/2008)

4. Το ΦΕΚ 488/τ. Γ'/28.05.2015 στο οποίο δημοσιεύθηκε η λύση της εργασιακής 

σχέσης της Ειδικής Συνεργάτη του Δημάρχου Μυκόνου

5. Το γεγονός  ότι  ο Δήμος Μυκόνου εμπίπτει  στις διατάξεις του άρθρου 59, 

παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010, οπότε και ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι 

[σχετική  η  με  αρ.  148/2014  (ΑΔΑ:  ΩΙΡΝΩΚΚ-7ΟΩ)  Απόφαση  Δημάρχου 

σύμφωνα  με  την  οποία  ορίστηκαν  τρεις  (3)  Αντιδήμαρχοι  στο  Δήμο 

Μυκόνου],  και  επομένως  οι  θέσεις  ειδικών  συνεργατών,  επιστημονικών 

συνεργατών, ειδικών συμβούλων ανέρχονται σε δύο (2) 

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

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

μιας  (1)  θέσεως  Επιστημονικού  Συνεργάτη  του  Δημάρχου  σε  θέματα  Αστικού 
Δικαίου.   Έργο του θα είναι να συνεργάζεται με το δήμαρχο και να διατυπώνει προφορικά   

ή  γραπτά  συμβουλές  σε  θέματα  νομικής  φύσεως,  και  ιδιαίτερα  σε  θέματα  αστικού 

δικαίου.Γενικώς  να  αναλαμβάνει  την  εξέταση  από  νομική  άποψη  θεμάτων  που 

απασχολούν το Δήμο Μυκόνου. Επίσης θα διατυπώνει, όπου του ζητηθεί, τεκμηριωμένες 

νομικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή 

Ποιότητας  Ζωής,  και  στα Συμβούλια  των Δημοτικών  Κοινοτήτων  ενώ ταυτόχρονα  θα 

αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όποιων υποθέσεων που ο δήμαρχος του αναθέτει,  τον 

οποίο θα συνδράμει και εποικουρεί στο έργο του.

   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 ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικής Σχολής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα 

της αλλοδαπής
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Γ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή ισότιμο μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

της αλλοδαπής σύμφωνο με το αντικείμενο της θέσης (Αστικό Δίκαιο) 

Δ)  Να  έχουν  επαγγελματική  εμπειρία  τουλάχιστον  επτά  (7)  ετών.  Η  εμπειρία 

αποδεικνύεται ως εξής: 

• 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. 

 Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων  με  βιογραφικό  σημείωμα  και  τα  σχετικά 

δικαιολογητικά:

• Αίτηση

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 

στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού 

που  προβλέπονται  για  τους  υπαλλήλους  του  πρώτου  μέρους  του  Ν. 

3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

• Βιογραφικό Σημείωμα

• Αντίγραφα Πτυχίων

• Έγγραφα Τεκμηρίωσης Επαγγελματικής Εμπειρίας

θα  κατατίθενται  εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της 

παρούσης  στον  τύπο,  στο  Γραφείο  Προσωπικού του  Δήμου  Μυκόνου,  (αρμόδιος 

υπάλληλος:  κος  Θεοδώρου  Ιωάννης,  Τηλ.  2289028411,  Fax.  2289022229,  e-mail: 

mayor@mykonos.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

Κωνσταντίνος  Π.  Κουκάς
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