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ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Ο Γήκαξρνο Λέζβνπ  έρνληαο ππόςε : 

- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 Ν. 3584/07 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ». 

- Τελ εγθύθιην αξηζκ. 55/74802/29-12-2010 «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ην 

πξνζσπηθό εηδηθώλ ζέζεσλ» 

- Τνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (ΦΔΚ 395/21-02-2012 ηεύρνο Β). 

- Τν γεγνλόο όηη ζην  Γήκν  Λέζβνπ ζπλίζηαηαη   νθηώ (08) ζέζεηο  Δηδηθώλ  

Σπκβνύισλ , Δηδηθώλ  Σπλεξγαηώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ  Σπλεξγαηώλ  ιόγσ 

ηνπ όηη  ζηνπο Γήκνπο   κε  13  Α/Γεκάξρνπο θαη άλσ  ζπληζηώληαη νθηώ (08) 

ζέζεηο. 

 

Καιεί ηνπο /ηηο ελδηαθεξόκελνπο /λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ζύληνκν 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη απνδεηθηηθά ησλ πξνζόλησλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε 

κίαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ Σπκβνύινπ ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη ζην Γήκν κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα : 

 - Μία (01) ζέζε Δηδηθνύ Σπκβνύινπ ζε ζέκαηα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζε Γήκνπο ,  ζρεδηαζκνύ , παξαθνινύζεζεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο επνπηείαο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ  ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη 

θαηάξηηζεο νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο  

αμηνπνίεζεο επθαηξηώλ γηα ζπλέξγεηεο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο από Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα  ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ , ηνλ ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ  αζιεηηζκνύ, θαζώο θαη ζεκάησλ ππνζηήξημεο ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη/ λεο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο πξνζόληα: 

1) Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/07 (άξζξα 11 έσο θαη 17). Γηα ηα γεληθά πξνζόληα 
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δηνξηζκνύ απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, 

θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηε όηη πιεξνύληαη.  

Σπγθεθξηκέλα νη ππνςήθηνη πξέπεη: 

 Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρώξαο πνπ αλήθεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (άξζξν 12 ηνπ Ν. 3584/2007). 

 Να έρνπλ ην θαηώηαην όξην ειηθίαο δηνξηζκνύ (21 έηνο) άξζξν 13 ηνπ 

Ν.3584/2007). 

 Να είλαη πγηείο (άξζξν 14 ηνπ Ν. 3584/2007). 

 Να έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή αλ έρνπλ 

απαιιαγεί λόκηκα από απηέο (άξζξν 15 ηνπ Ν. 3584/2007). 

 Να κελ έρνπλ πνηληθή θαηαδίθε , ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε (άξζξν 16 ηνπ Ν.3584/2007). 

 Να κελ έρνπλ απνιπζεί από άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνύο ιόγνπο (άξζξν 17 

ηνπ Ν.3584/2007). 

 

2) Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο 

αιινδαπήο  ην νπνίν λα είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο γηα ηελ 

νπνία ζα πξνζιεθζεί όπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

3) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 

4) Δηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό ή επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ 

Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , πνπ απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε επηζηεκνληθή  

ελαζρόιεζε ή αμηόινγε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο θαη 

ζεκαληηθή εκπεηξία , αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο όπσο πεξηγξάθνληαη  

ζηελ σο άλσ ζέζε  . Δπίζεο , ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ 

ηδηόηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο. 

Η  εκπεηξία απνδεηθλύεηαη σο εμήο:  

 Για μεν ηοσς μιζθωηούς, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν 

εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο 

δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, από 

ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εκπεηξίαο. 
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 Για δε ηοσς ελεύθεροσς επαγγελμαηίες, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε 

δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

Η πιήξσζε ηεο ζέζεσο ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ ζα δηελεξγεζεί κε απόθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ , ν νπνίνο ζα πξνζιάβεη ηα πξόζσπα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Η πξόζιεςε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή 

από ηνπο πξνζιακβαλόκελνπο  εηδηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Η εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ δηέπεηαη απνθιεηζηηθά από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ιύεηαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη Δηδηθνί 

Σύκβνπινη δελ παξεκβάιινληαη ζηελ νξγαλσηηθή θαη βαζκνινγηθή θιίκαθα , νύηε ε 

ζέζε  ηνπ  έρεη αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο. Υπόθεηηαη  απεπζείαο 

ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ επηθνπξία ηνπ νπνίνπ έρεη 

πξνζιεθζεί . Γελ αζθεί απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη 

παξέρεη ζπκβνπιέο θαη δηαηππώλεη εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο , γξαπηά ή πξνθνξηθά , γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ , ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί λα 

εμππεξεηήζεη. 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ζπλνδεύνληαη επίζεο κε :  

1. Βηνγξαθηθό Σεκείσκα  

2. Υπεύζπλε Γήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα 

δειώλεηαη όηη πιεξνύληαη ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ (άξζξα 11 έσο θαη 

17 ηνπ Ν.3584/2007 

3. Αληίγξαθν βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 

4. Οπνηαζδήπνηε θαηά ηελ θξίζεο ηνπο Γηθαηνινγεηηθά  

θαη ζα θαηαηίζεληαη εληόο (10) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο, ζηα 

γξαθεία ηνπ Γήκνπ, (Νέν  Γεκαξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε  

, αξκόδηα ππάιιεινο θα Ταμείδε Άλλα ηει. 2251350575) θαηά ηηο εξγάζηκεο  

εκέξεο θαη ώξεο.  

Η παξνύζα δεκόζηα γλσζηνπνίεζε ζα δεκνζηεπηεί ζε ηνπηθή εθεκεξίδα , ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Υπεξεζίαο ζα αλαξηεζεί ζην 

«Γηαύγεηα» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

                                                                         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 

 

                                                     ΠΤΡΙΓΩΝ  ΓΑΛΗΝΟ  
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