
 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Mύκονος  05.03.2020                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                  Αριθ. Πρωτ.: - 2028  - 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου  

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. Α΄/ 19.07.2018). Eιδικότερα ορίζεται ότι: 

«Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών                            

ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των 

Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010. Ειδικά 

για τους δήμους με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας 

απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες 

(150.000) κατοίκους, μπορεί να συνιστάται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

μία θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 και άρθρου 207 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-

06-2010): «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. Α΄/ 19.07.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με 

τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 

5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09.08.2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 

του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ. Α΄/13.12.2019) 

3. Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ. Α΄/13.12.2019), σύμφωνα με το οποίο στο 

άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) προστίθεται παράγραφος 7, ως 

εξής: «7. Με την  απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του 

άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν 

υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παρ. 2».   
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4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/τ.Β’/2008), 

όπως έχει τροποποιηθεί ΦΕΚ 296/τ.Β’/1999, ΦΕΚ 1945/τ.Β’/2003, ΦΕΚ 

2403/τ.Β’/2009,  ΦΕΚ 512/τ.Β’/2012, ΦΕΚ 1950/τ.Β’/2012 και ΦΕΚ 3075/τ.Β’/2017 

όπως ισχύει). 

5. Τη με αριθ. 140/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΡΘΡΘΩΚΚ-ΚΔΖ) και την με αριθ. 

336/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 78ΙΗΩΚΚ-ΛΩΝ). 

 

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 Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Μυκόνου σε νομικά θέματα. 

Έργο του θα είναι να συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τον 

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και να διατυπώνει προφορικά ή γραπτά συμβουλές 

σε θέματα νομικής φύσεως, λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και των 

Επιτροπών. 

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 Κοινοτήτων ενώ ταυτόχρονα θα αναλαμβάνει 

τη διεκπεραίωση όποιων υποθέσεων που ο δήμαρχος του αναθέτει, τον οποίο θα 

συνδράμει και επικουρεί στο έργο του. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

1) 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. 

2) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

3) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας. 

4) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κείμενων,                                           

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου . 

5) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία συναφή με την θέση. Η εμπειρία 

αποδεικνύεται ως εξής: 
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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 

 Φωτοαντίγραφα Πτυχίων και Πιστοποιητικών ξενών γλωσσών  

 Έγγραφα/Πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:                                         

α) επεξεργασίας κείμενων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Έγγραφα Τεκμηρίωσης Επαγγελματικής Εμπειρίας 

θα κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στον τύπο, 

στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου, (αρμόδιος υπάλληλος:                               

Ευάγγελος Καντεράκης, τηλ. 2289360124, Fax. 2289023350,                                                                  

e-mail: mayor@mykonos.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                                     

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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