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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Η  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Τιρ διαηάξειρ  ηυν  άπθπος 154 παπ. 1 ηος ν. 4600/2019 «Δκζςγσπονιζμόρ και Αναμόπθυζη 

Θεζμικού Πλαιζίος Ηδιυηικών Κλινικών, Σύζηαζη Δθνικού Οπγανιζμού Γημόζιαρ Υγείαρ, 

Σύζηαζη Δθνικού Ηνζηιηούηος Νεοπλαζιών και λοιπέρ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α΄43/9-3-2019), 
2. Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 58 & 59 παπ. 2 ηος ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ 

Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ − Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ Α΄87/ 

7-6-2010) , όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν,  

3. Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 11-17, 163 & 167 ηος ν. 3584/2007 «Κώδικαρ Καηάζηαζηρ 

Γημοηικών και Κοινοηικών Υπαλλήλυν» (ΦΔΚ 143/η. Α΄/28-6-2007), όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί 

και ιζσύοςν,   
4. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 45 παπ.11 ηος Ν.3979/2011 “Για ηην ηλεκηπονική διακςβέπνηζη και 

λοιπέρ διαηάξειρ” (ΦΔΚ 138 Α΄) 
5. Τιρ διαηάξειρ ηος μεηαβαηικού Οπγανιζμού Δζυηεπικήρ Υπηπεζίαρ – Ο.Δ.Υ. ηος Γήμος 

Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίυν Νήζυν (ΦΔΚ 3235/η.Β΄/22-8-2019), όπυρ έσοςν 

ηποποποιηθεί και ιζσύοςν, 

6. Την ανάγκη για ηην παποσή εξειδικεςμένυν γνυμών και ζςμβοςλών ππορ ηη  Γήμαπσο, 
7. Την ςπ’ απίθμ. ππυη. 1448/15-01-2020 ππογενέζηεπη ανακοίνυζή μαρ για ηην ππόζλητη δύο 

Διδικών Σςμβούλυν / Σςνεπγαηών Γημάπσος και ηο γεγονόρ όηι δεν ςπεβλήθη ικανόρ απιθμόρ 

αιηήζευν. 

 

Α. Γλωζηνπνηεί εθ’ λένπ ηελ πξόζεζή ηεο λα πξνβεί ζηελ πιήξωζε, κε επηινγή, δύν (02) 

ζέζεωλ Δηδηθώλ πκβνύιωλ/πλεξγαηώλ θαη  

Β. Καιεί ηηο /ηνπο ελδηαθεξόκελεο/νπο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε πιήξεο βηνγξαθηθό 

θαη απνδεηθηηθά ηωλ πξνζόληωλ ηνπο, ωο εμήο : 
 

I. Μία (01) ζέζε Δηδηθνύ πκβνύινπ/πλεξγάηε θαηεγνξίαο ΠΔ/ΣΔ, πποκειμένος να παπέσει 

ζςμβοςλέρ και να διαηςπώνει εξειδικεςμένερ γνώμερ γπαπηά ή πποθοπικά ζε θέμαηα 

επικοινυνίαρ, πποβολήρ  και πποώθηζηρ ηυν Πολιηιζηικών Πόπυν και πολιηιζηικών πποφόνηυν 

ηηρ ηοπικήρ κοινυνίαρ, ανάδειξηρ ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ ηος Γήμος, πποώθηζηρ και 

εθαπμογήρ πολιηικών, ππογπαμμάηυν και δπάζευν αναβάθμιζηρ και ανάδειξηρ ιζηοπικών 

σώπυν καθώρ επίζηρ και πποώθηζηρ πολιηιζηικών ανηαλλαγών ζε εθνικό, εςπυπαφκό και 

διεθνέρ επίπεδο  
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II. Μία (01) ζέζε εηδηθνύ πλεξγάηε θαηεγνξίαο ΓΔ κε εκπεηξία ή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε 

ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πος αποδεικνύονηαι, ζύμθυνα με ηην 

πεπίπηυζη γ` ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 163 ν. 3584/07, πποκειμένος να  παπέσει 

ζςμβοςλέρ και να διαηςπώνει εξειδικεςμένερ γνώμερ γπαπηά ή πποθοπικά ζε θέμαηα ζσεηικά με 

ηην ηοπική αςηοδιοίκηζη  

 

Οι Διδικέρ/οί Σύμβοςλοι - Σςνεπγάηιδερ/ερ ηυν ανυηέπυ θέζευν ςπόκεινηαι απεςθείαρ ζηην 

ιεπαπσική εξάπηηζη ηηρ Γημάπσος για ηην επικοςπία ηηρ  οποίαρ πποζλαμβάνονηαι και αζκούν 

καθήκονηα επιηελικά συπίρ αποθαζιζηικέρ απμοδιόηηηερ, οποιαζδήποηε μοπθήρ. Το 

ζςμβοςλεςηικό έπγο ηυν πποζλαμβανομένυν ζηιρ ανυηέπυ θέζειρ  απεςθύνεηαι απεςθείαρ ζηη 

Γήμαπσο, ηο Γημοηικό Σςμβούλιο, ηην Δκηελεζηική Δπιηποπή, ηην Οικονομική Δπιηποπή και ηην 

Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ ανάλογα με ηιρ απμοδιόηηηέρ ηοςρ.  
 

 

Β. Οι ενδιαθεπόμενερ/οι καλούνηαι να ςποβάλλοςν ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα γηα πνηα εθ ηωλ δύν (02)  ζέζεωλ ελδηαθέξνληαη  θαη κε 

ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε ηα θαηωηέξω δηθαηνινγεηηθά, ζε εςκπινή θυηοανηίγπαθα ηυν 

ππυηοηύπυν εγγπάθυν πος εκδόθηκαν από ηιρ ςπηπεζίερ και ηοςρ θοπείρ αςηών ή ηυν ακπιβών 

ανηιγπάθυν ηοςρ: 

 

1. Πηςσίο ή δίπλυμα ζσολήρ Πανεπιζηημιακήρ ή Τεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ (ΠΔ ή ΤΔ) ηηρ 

ημεδαπήρ ή ιζόηιμο πηςσίο ή δίπλυμα ηηρ αλλοδαπήρ (ανηίγπαθο ή ππυηόηςπο για ηην ημεδαπή, 

ηίηλοςρ αναγνώπιζηρ ή ιζοηιμίαρ για ηην αλλοδαπή) ή απολςηήπιο δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ  

 

2. Φυηοανηίγπαθο ηυν δύο ότευν ηος Γεληίος Αζηςνομικήρ Ταςηόηηηαρ,  

 

3. Υπεύθςνη δήλυζη όπος να αναθέπεηαι όηι η/ο ςποτήθια/ορ πληποί ηα γενικά πποζόνηα 

διοπιζμού πος πποβλέπονηαι για ηοςρ ςπαλλήλοςρ (άπθπα 11-17 ηος ν. 3584 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/2007). 

 

4. Πλήπερ βιογπαθικό ζημείυμα, με ζαθή αναθοπά ζε ακαδημαφκή ή επαγγελμαηική ειδίκεςζη ζε 

επιζηημονικό ή επαγγελμαηικό ηομέα πος να αποδεικνύεηαι με αξιόλογη επαγγελμαηική 

απαζσόληζη ή επαπκείρ γνώζειρ και ζημανηική εμπειπία, ανάλογη με ηα ανηικείμενα ηηρ εκάζηοηε 

απαιηούμενηρ ειδίκεςζη ηυν θέζευν (Η-ΗΗ), ζςνοδεςόμενο από ζσεηική ςπεύθςνη δήλυζη υρ ππορ 

ηο είδορ ηηρ  ειδικήρ εμπειπίαρ. 
 

Ζ αξιόλογη επιζηημονική εναζσόληζη αποδεικνύεηαι με δημοζιεύζειρ, ζςμμεηοσή ζε ζςνέδπια, 

ομάδερ επγαζίαρ κ.λπ. 

 

Ζ ειδίκεςζη μποπεί να αποδεικνύεηαι και από ηην ιδιόηηηα ηυν πποζλαμβανομένυν υρ 

επαγγελμαηιών ειδικήρ εμπειπίαρ.  
 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: 
  

α) γηα κελ ηνπο κηζζωηνύο, συπιζηή από ηην αίηηζη, ςπεύθςνη δήλυζη ηηρ/ηος ςποτήθιαρ/ος, 

καηά ηο άπθπο 8 ηος Ν.1599/1986, ζηην οποία να δηλώνονηαι ο επγοδόηηρ, ηο είδορ και η σπονική 

διάπκεια ηηρ εξειδικεςμένηρ εμπειπίαρ. Οι μιζθυηοί ηος δηµόζιος ηοµέα  μποπούν, εναλλακηικά, 

ανηί ηηρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ, να πποζκομίζοςν βεβαίυζη ηος οικείος θοπέα ηος δηµόζιος ηομέα, 

από ηην οποία να πποκύπηοςν ηο είδορ και η σπονική διάπκεια ηηρ εξειδικεςμένηρ εμπειπίαρ.  
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β) γηα δε ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, συπιζηή από ηην αίηηζη, ςπεύθςνη δήλυζη, καηά ηο 

άπθπο 8 ηος Ν.1599/1986, για ηο είδορ και ηην σπονική διάπκεια ηηρ εξειδικεςμένηρ εμπειπίαρ. 
 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 
 

Το έπγο ηυν Διδικών Σςμβούλυν/Σςνεπγαηών δεν είναι αζςμβίβαζηο με ηην ιδιόηηηα ηηρ/ ηος 

Γικηγόπος, αλλά αναζηέλλει ηην άζκηζη ηος δικηγοπικού λειηοςπγήμαηορ.  
Για όζερ/όζοςρ έσοςν  ηην ιδιόηηηα ηηρ/ηος ελεύθεπηρ/ος επαγγελμαηία, αςηή είναι αζςμβίβαζηη 

με ηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηηρ/ ηος Διδικήρ/ού Σςμβούλος. Με απόθαζη ηος Σςνηονιζηή ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ, μποπεί να ειζασθούν εξαιπέζειρ  μόνο όηαν ππόκειηαι  για ππόζλητη 

Διδικήρ/ού ή  Δπιζηημονικήρ /ού  Σςνεπγάηιδαρ/Σςνεπγάηη. Σηην πεπίπηυζη αςηή έσει ανάλογη 

εθαπμογή  η διάηαξη ηηρ παπ.3, πεπ. Α΄ ηος άπθπος 29 ηος ν.3463/2006 «Κώδικαρ Γήμυν και 

Κοινοηήηυν»   ( ΦΔΚ Α΄114/8-6-2006), 
 

 

Γ. Τα ανυηέπυ απαιηούμενα δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι εληόο πξνζεζκίαο πέληε (05) 

εξγάζηκωλ εκεξώλ από ηην επομένη ηηρ δημοζίεςζηρ ηηρ παπούζαρ ζε δύο ηοπικέρ εθημεπίδερ, 

ημεπήζιαρ κςκλοθοπίαρ και πιο ζςγκεκπιμένα από Γεπηέξα 03/02/2020 έωο θαη Παξαζθεπή 

07/02/2020, είηε ηασςδπομικά, με ζςζηημένη επιζηολή, ππορ ηο Γήμο Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και 

Γιαπονηίυν Νήζυν, Τμήμα Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ (Ππυηόκολλο), Μαπάζλειο Μέγαπο, Λευθ. 

Αλεξάνδπαρ 6
Α
 , 49132 Κέπκςπα, είηε αςηοπποζώπυρ, ζηο υρ άνυ Τμήμα, ζηο ιζόγειο ηος 

Μαπάζλειος Μεγάπος, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ (7:30 – 15:30). 
 

Σηην πεπίπηυζη αποζηολήρ ηυν αιηήζευν ηασςδπομικώρ, ηο εμππόθεζμο ηηρ ςποβολήρ κπίνεηαι με 

βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει ο θάκελορ αποζηολήρ, ο οποίορ, μεηά ηην αποζθπάγιζή ηος, 

επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηυν ςποτηθίυν. 

 

Για πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενερ/ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Τμήμα 

Ανθπώπινος Γςναμικού ζηο ηηλέθυνο 26613 627 74. 

 

Γ. Ζ παπούζα γνυζηοποίηζη δημοζιεύεηαι ζε δύο ηοπικέρ εθημεπίδερ ημεπήζιαρ κςκλοθοπίαρ, 

αναπηάηαι ζηη Γιαύγεια και ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος µαρ. 

 

 

Η Γήκαξρνο 
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Νήζωλ 

 

 

Μεξόπε ππξηδνύια Τδξαίνπ 
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