
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΗΜΑΡΥΟ 

  

 

Κέπκςπα,  19 / 11 / 2020 

Απίθμ. ππυη.: 39381 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

«Για ηην ππόζλητή ενόρ (1) Ειδικού ύμβοςλος-ςνεπγάηη ηηρ Δημάπσος, με 

ύμβαζη Ιδιυηικού Δικαίος Οπιζμένος Υπόνος, βάζει ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 

163 ηος ν. 3584/2007, όπυρ αςηέρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν». 

 

Η ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

Έρνληαο ππόςε :  

1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11-17, 163 & 167 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/28-6-

2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ", 

όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.  

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 & 59 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ ζήκεξα. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 213 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α'/19-7-2018) 

«Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θιπ.". 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4623/2019.  

5. Τν γεγνλόο όηη ζηνλ Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ νξίζζεθαλ 

ελληά (9) Αληηδήκαξρνη ζύκθσλα κε ηελ αξίζκ. πξση. 31785/21-9-2020 (ΑΓΑ: 

ΩΘΚΗ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ) απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη 

Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ ζηνλ Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε απηνύο θαη εμνπζηνδόηεζε 

ππνγξαθήο, ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ζην Γήκν καο έρνπλ ζπλαθζεί πέληε 

ζπκβάζεηο Δηδηθώλ Σπκβνύισλ - Σπλεξγαηώλ.  

6. Τνλ Μεηαβαηηθό Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Δ.Υ.) ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ Β΄/3235/22-8-2019).  

7. Τν γεγνλόο όηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιώλ πξνο ηελ 

Γήκαξρν.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 Τελ πξόζεζή ηεο λα πξνβεί ζηελ πλήπυζη με επιλογή  μιαρ (1) θέζηρ Ειδικού 

ύμβοςλος-ςνεπγάηη γηα λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλώκεο γξαπηά ή πξνθνξηθά γηα ζέκαηα ηνπξηζκνύ, λα βνεζά ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη εηδηθόηεξα ζε 

ζέκαηα αλάπηπμεο κνξθώλ βηώζηκνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ, λα κεξηκλά γηα ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα ηνπξηζκνύ, γηα  ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ζρεηηθά επξσπατθά θαη ινηπά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, θαζώο θαη γηα ηελ γεληθόηεξε δηαρείξηζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, θαη θάζε  άιιε ζπλαθή εξγαζία πνπ ζα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ από ηελ Γήκαξρν. 
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Δηδηθόηεξα, ν/ε Δηδηθόο Σύκβνπινο-Σπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο, κέζα ζηνλ 

θύθιν γλώζεώλ ηνπ/ηεο, ζε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ζέκαηα, πνπ κπνξεί 

λα αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα εξεπλώλ, εθπόλεζε κειεηώλ, ζύληαμε εθζέζεσλ, 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ή εηζεγήζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εξεπλώλ θαη 

παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ. Δπίζεο, ζα παξέρεη θάζε επηζηεκνληθή βνήζεηα ηνπ/ηεο δεηεζεί 

από ηελ Γήκαξρν πξνο ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ πνπ απαζρνινύληαη κε ηα ελ 

ιόγσ ζέκαηα ηεο εηδίθεπζήο ηνπ/ηεο.   

 

Ο Δηδηθόο/ή Σύκβνπινο-Σπλεξγάηεο ζα ππόθεηηαη απεπζείαο ζηελ ηεξαξρηθή 

εμάξηεζε ηεο Γεκάξρνπ, γηα ηελ επηθνπξία ηεο νπνίαο ζα πξνζιεθζεί θαη ζα αζθεί 

θαζήθνληα επηηειηθά, ρσξίο απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Τν 

ζπκβνπιεπηηθό ηνπ/ηεο έξγν ζα απεπζύλεηαη απεπζείαο ζηε Γήκαξρν, ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο, αλάινγα κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ/ηεο. Ωζηόζν, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, εθόζνλ θαηέρεη ηνλ απαηηνύκελν ηίηιν 

ζπνπδώλ θαη ηα ινηπά πξνζόληα, ζα κπνξεί λα ζπληάζζεη ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, 

κειέηεο θαη ηεύρε δηαγσληζκώλ γηα έξγα, ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ ζέζε πνπ πξνθεξύζζεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαιύπηεηαη 

κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ. Ζ πξόζιεςε 

νινθιεξώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή από ηνλ πξνζιακβαλόκελν θαη ηελ Γήκαξρν εηδηθήο 

δηκεξνύο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κεηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηεο Γεκάξρνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ 

ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο εξγαζίαο ζπλάπηεηαη ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ Γήκν 

θαη αξρίδεη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνζιακβαλόκελνπ γηα παξνρή ππεξεζηώλ. 

 

Ζ ζύκβαζε εξγαζίαο ιύεηαη κε ηελ έθπησζε, ηελ παξαίηεζε, ηελ θαηαγγειία ηεο 

ή ηελ παξέιεπζε πέληε (5)  εκεξώλ από ηελ απνρώξεζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ηελ 

επηθνπξία ηεο νπνίαο πξνζιήθζεθε, εθόζνλ ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ δελ εθδειώζεη κε 

πξάμε ηνπ ηελ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπ. Ζ απόιπζε ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο ή απνδνρή ηεο παξαίηεζεο, ελεξγείηαη αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν κε 

απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Οη απνδνρέο ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ-Σπλεξγάηε αλσηέξσ θαζνξίδνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α΄) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) 

πξώηνπ & δεύηεξνπ βαζκνύ […] θαη άιιεο κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο» θαη ηηο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, 

ζπλνδεπόκελε από πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε ζαθή αλαθνξά ζε αθαδεκατθή ή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζπλαθή κε ηελ απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο ζέζεο, καδί κε 

ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε σο πξνο ην είδνο ηεο εηδηθήο εκπεηξίαο, θσηναληίγξαθν 

ηαπηόηεηαο θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο.  

 

Ειδικόηεπα, θα ππέπει να διαθέηοςν: 

1) Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο (άξζξα 11-17 

λ. 3584/2007), γηα ηα νπνία απαηηείηαη, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ςπεύθςνη δήλυζη ηνπ 
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άξζξνπ 8 λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηι ηα ανυηέπυ πληπούνηαι θαη όηη ν 

αηηώλ δεν έσει κανένα από ηα κυλύμαηα ηυν άπθ. 11-17 ηος ν. 3584/2007). 

2) Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο ή Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ ή ΤΔ) ηεο 

εκεδαπήο, ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο (αληίγξαθν ή πξσηόηππν γηα ηελ 

εκεδαπή, ηίηινπο αλαγλώξηζεο ή ηζνηηκίαο γηα ηελ αιινδαπή). 

3) Δηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό ή επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε 

(δεκνζηεύζεηο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ή αμηόινγε 

επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγε κε ηα 

αληηθείκελα απαζρόιεζεο. Δπίζεο, ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη από 

ηελ ηδηόηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο.  

 

Επιζημαίνεηαι όηη ην έξγν ησλ Δηδηθώλ Σπκβνύισλ-Σπλεξγαηώλ δελ είλαη 

αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηθεγόξνπ, αιιά αλαζηέιιεη ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο. Επίζηρ, επιζημαίνεηαι όηι όζοι από ηοςρ 

ενδιαθεπόμενοςρ/νερ έσοςν ηην ιδιόηηηα ηος ελεύθεπος επαγγελμαηία, αςηή είναι 

αζςμβίβαζηη με ηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηος Ειδικού ςμβούλος- ςνεπγάηη. 

Με απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κπνξεί λα εηζαρζνύλ 

εμαηξέζεηο  κόλν όηαλ πξόθεηηαη  γηα πξόζιεςε Δηδηθήο/νύ ή  Δπηζηεκνληθήο /νύ  

Σπλεξγάηηδαο/Σπλεξγάηε. Σηελ πεξίπησζε απηή έρεη αλάινγε εθαξκνγή  ε δηάηαμε ηεο 

παξ.3, πεξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 

Α΄114/8-6-2006). 

Τποβολή Δικαιολογηηικών 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη νπνηαδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ησλ ππνςεθίσλ επηπιένλ 

πξνζόληα ππνβάιινληαη ενηόρ πποθεζμίαρ πένηε (05) επγάζιμυν ημεπών από ηελ 

επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ, εκεξήζηαο 

θπθινθνξίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα από Δεςηέπα 23/11/2020 έυρ και Παπαζκεςή 

27/11/2020, είηε ειεθηξνληθά ζην email: a.kardani@1297.syzefxis.gov.gr, είηε 

απηνπξνζώπσο ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ηζόγεην Μαξαζιείνπ Μεγάξνπ, Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6Α, Τ.Κ. 

49132), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (7:30 – 15:30). 

Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ειεθηξνληθά ην εκπξόζεζκν 

δηαπηζηώλεηαη από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ email. 

Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κε πξαθηηθό 

αλάξηεζεο, ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν «ΓΗΑΥΓΔΗΑ», θαη λα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (https:/www.corfu.gr), θαζώο 

θαη ζε κηα εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα. 

 

Η Δήμαπσορ 

Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίυν Νήζυν  

 

Μεπόπη πςπιδούλα Τδπαίος 

 

mailto:a.kardani@1297.syzefxis.gov.gr
https://corfu.gr/
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