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ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΔΗΜΑΡΧΟΤ. 

 
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου 

 
Γ Ν Ω  Σ Ο Π Ο Ι Ε Ι 

Σθν πρόςλθψθ  με  επιλογι, ενόσ (1) Ειδικοφ υμβοφλου με ςφμβαςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ 
Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. 
 
Ειδικότερα:  
 
Σθν πρόςλθψθ  με  επιλογι, ενόσ Ειδικοφ υμβοφλου, απόφοιτου Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  κάτοχο Διπλϊματοσ  ΑΕΙ ειδικότθτασ Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ και πρόςκετα 
προςόντα τθν άριςτθ γνϊςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ και τθν γνϊςθ Η/Τ, με 
εμπειρία ςε κζματα που αφοροφν αναπλάςεισ κοινοχριςτων χϊρων και  ςχεδιαςμό 
ειδικϊν κτιρίων. Σα κακικοντα που κα αςκεί κα αφοροφν ςε υποβολι προτάςεων ι 
ειςθγιςεων, επεξεργαςία και παρουςίαςθ ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν πραγμάτωςθ 
των ςκοπϊν του Διμου, παροχι επιςτθμονικισ βοικειασ ςε ειδικά κζματα που 
απαςχολοφν τισ οργανωτικζσ μονάδεσ του Διμου, ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ 
επιςτιμθσ ςτον τομζα τθσ δραςτθριότθτασ του, τιρθςθ αρχείου ελλθνικϊν και ξζνων 
βιβλιογραφικϊν δεδομζνων, ι ςε κάκε άλλθ εργαςία που του ανατίκεται από το Διμαρχο. 
 Σο ςυμβουλευτικό του ζργο κα  απευκφνεται προσ τον Διμαρχο, το Δθμοτικό υμβοφλιο 
και τισ κεςμοκετθμζνεσ Επιτροπζσ του Διμου με αιρετά μζλθ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα:  
1. Σα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου 
μζρουσ του Ν.3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ και 17). Για τα γενικά προςόντα διοριςμοφ 
απαιτείται χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 
του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι αυτά πλθροφνται. 
2. Δίπλωμα ΑΕΙ με ειδικότθτα Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο πτυχίο ι 
δίπλωμα τθσ αλλοδαπισ όπου απαιτείται αναγνωριςμζνο πλιρωσ από τον ΔΟΑΣΑΠ. 
3. Εξειδίκευςθ, που αποδεικνφεται με αξιόλογθ επιςτθμονικι εναςχόλθςθ (δθμοςιεφςεισ, 
ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ομάδεσ εργαςίασ κ.λπ.) ςυμμετοχι ςε αρχιτεκτονικοφσ 
διαγωνιςμοφσ ι επαρκείσ γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία, ανάλογθ με τα αντικείμενα 
απαςχόλθςθσ  
Η εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ:  
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Για μεν τουσ μιςκωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κατά 
το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ 
χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα, μποροφν, 
εναλλακτικά, αντί τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα 
του δθμόςιου τομζα, από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ 
εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. 
Για δε τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, κατά 
το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδοσ και τθν χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ 
εμπειρίασ.  
 
Οι υποψιφιοι πρζπει: 
-Να ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια ι τθν ικαγζνεια τθσ χϊρασ που ανικει ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ(άρκρο 12 του Ν. 3584/2007). 
-Να ζχουν το κατϊτατο όριο θλικίασ διοριςμοφ (21 ζτοσ), (άρκρο 13 του Ν. 3584/2007). 
-Να είναι υγιείσ (άρκρο 14 του Ν. 3584/2007). 
-Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτζσ(άρκρο 15 του Ν. 3584/2007). 
-Να μθν ζχουν ποινικι καταδίκθ, ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (άρκρο 
16 του Ν.3584/2007). 
-Να μθν ζχουν απολυκεί από άλλθ κζςθ για πεικαρχικοφσ λόγουσ (άρκρο 17 του Ν. 
3584/2007). 
Η πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Ειδικοφ υμβοφλου, κα διενεργθκεί με απόφαςθ του Δθμάρχου, 
ο οποίοσ και κα προςλάβει τα πρόςωπα που κατά τθν κρίςθ του είναι κατάλλθλο για τθν 
παραπάνω κζςθ. Η πρόςλθψθ κα ολοκλθρωκεί με τθν υπογραφι από τον 
προςλαμβανόμενο ειδικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. 
Η εργαςιακι ςχζςθ του Ειδικοφ υμβοφλου  διζπεται αποκλειςτικά από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 και λφεται κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. Ο Ειδικόσ 
φμβουλοσ υπόκεινται απευκείασ ςτθν ιεραρχικι εξάρτθςθ του Δθμάρχου για τθν 
επικουρία του οποίου ζχει προςλθφκεί. 
Δεν αςκεί αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ οποιαςδιποτε μορφισ και παρζχει ςυμβουλζσ και 
διατυπϊνει εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά, για το ςυγκεκριμζνο τομζα 
δραςτθριοτιτων του Διμου, τον οποίο ζχει οριςκεί να εξυπθρετιςει. 
Οι αποδοχζσ του κακορίηονται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τον Ν. 4354/2015. 
 
Για τθν πλιρωςθ τθσ παραπάνω κζςθσ οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν: 
 
1. Αίτθςθ 
2. Βιογραφικό θμείωμα 
3. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ 
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου τριτοβάκμιασ ανϊτατθσ ι ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ 
5. Τπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του Ν.1599/2007 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι 
πλθροφνται τα γενικά προςόντα διοριςμοφ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007(άρκρο 11 
ζωσ και 17) και ότι ςε περίπτωςθ επιλογισ τουσ κα προςκομίςουν όλα τα προβλεπόμενα 
από τθν παρ. 3 του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 ζγγραφα που πιςτοποιοφν τθν κατοχι 
των γενικϊν και τυπικϊν προςόντων διοριςμοφ 
6. Δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα προαναφερκζντα προςόντα τουσ. 
 
 Η πλιρωςθ τθσ κζςθσ του ειδικοφ ςυμβοφλου μπορεί να γίνει και με απόςπαςθ 
υπαλλιλων του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται με τισ διατάξεισ του ν. 
1256/1982, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ο.Σ.Α. α' και β' βακμοφ. (παρ.5 άρκρο 163 
Ν.3584/07, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 86 του Ν.4483/17 και αντικαταςτάκθκε εκ 
νζου με τθν περίπτ.α' τθσ παρ.2 του άρκρου 15 του Ν.4623/19). Σονίηεται ότι ςτθν 
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περίπτωςθ αυτι ο αποςπαςμζνοσ κα απαςχολείται με πλιρθ κακικοντα ςτθν κζςθ αυτι 
χωρίσ δυνατότθτα παράλλθλθσ άςκθςθσ κακθκόντων με αυτά τθσ υπθρεςίασ του.  
 
Οι αιτιςεισ με τα αποδεικτικά των προςόντων και τθσ ειδικότθτασ των ενδιαφερομζνων, κα 
υποβλθκοφν και κα πρωτοκολλθκοφν ςτο ιδιαίτερο γραφείο του Δθμάρχου κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και μζρεσ (Παπά Χαρ. Γραικοφςθ Λθξοφρι), με θμερομθνία 
λιξθσ πζντε (5) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ι τθν ανάρτθςι 
τθσ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα. 
 
Η παροφςα δθμοςιοποιείται ςε μια εφθμερίδα θμεριςιασ κυκλοφορίασ ςτθν επικράτεια 
τθσ  Κεφαλονιάσ, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςτο Διαφγεια και ςτον πίνακα 
Ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ (Παπά Χαρ. Γραικοφςθ). 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
 

Κατσιβέλης Γεώργιος 
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