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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

 
«Γηα ηελ πξόζιεςε ελόο (1) Εηδηθνύ πκβνύινπ κε  ύκβαζε  Ιδησηηθνύ   Δηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07» 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ ΡΟΔΟΤ 
 

 Έρνληαο  ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 & 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ  
87/η.Α’/07-06-2010). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/η.Α΄/28-06-2007), πεξί Δηδηθώλ 
πκβνύισλ ή Δηδηθώλ πλεξγαηώλ ή Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη από 01-01-2013 ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο 1 & 2 ηεο ππνπαξ. Σ. 1 ηνπ 
άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222/η.Α’/12-11-2012) ζρεηηθά κε ηνλ 
επαλαθαζνξηζκό ησλ ζέζεσλ εηδηθώλ ζπκβνύισλ – εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηνπο ΟΣΑ  Α΄ 
θαη Β΄ βαζκνύ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο θαη 17 ηνπ Ν. 3584/2007. 
4. Σα δηαιακβαλόκελα ζηελ εγθ. 55/74802/29-12-2010 ηνπ ΤΠ.Δ.Α & Η.Γ., κε ηελ νπνία 

δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ πξόζιεςε ησλ αηόκσλ ζηηο ζέζεηο Δηδηθώλ πκβνύισλ, ή 
Δηδηθώλ πλεξγαηώλ, ή Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ δελ απαηηείηαη λα πξνβιέπνληαη νη 
ζέζεηο απηέο ζηνπο  Ο.Δ.Τ. ησλ δήκσλ, γηαηί ζπληζηώληαη απεπζείαο από ην λόκν. 

5. Σν άξζξν 213 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη από 19-07-2018 ε 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ Δηδηθώλ 
πκβνύισλ θιπ. Δηδηθόηεξα νξίδεηαη όηη: «ε θάζε δήκν ζπληζηώληαη ζέζεηο Δηδηθώλ 
πκβνύισλ ή Δηδηθώλ πλεξγαηώλ ή Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 
ίζνπ κε  ηνλ αξηζκό  ησλ Αληηδεκάξρσλ ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 59 παξ. 2 ηνπ   
Ν. 3852/2010». 

6. Σν άξζξν 214 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/η.Α΄/19-7-2018) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΛΔΙΘΔΝΗ». 

7. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο  ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ (ΦΔΚ 3159/η.Β΄/2011), όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
8. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Ρόδνπ δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ έληεθα (11) εηδηθνύο ή 

επηζηεκνληθνύο ζπκβνύινπο - ζπλεξγάηεο (εθ ησλ νπνίσλ θαιπκκέλεο είλαη νη 7 ). 

Ταχ. Δ/νςη: Πλατεία Ελευθερίασ                                    Προσ : 1) Γραφείο Πρωτοκόλλου  
Πληροφορ: Λουκάσ Μουςτάκασ                                                      για να αναρτηθεί ςτον πίνακα 
Τηλζφωνο: 2241 3 61243                                                                  ανακοινώςεων του Δήμου και 
Ηλεκ/κόΤαχ.: ekariofyllis@rhodes.gr                                              ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου 
Ιςτοςελίδα: www.rhodes.gr                                                         2) Σοπική Ημερήςια Εφημερίδα 
                                                                                                               «Η Δημοκρατική» 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-213-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-163-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-213-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
mailto:ekariofyllis@1491.syzefxis.gov.gr
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9. Σελ αλάγθε επηθνπξίαο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ πξαγκάησζε 
ησλ ζθνπώλ ηνπ Γήκνπ, παξνρήο βνήζεηαο ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ νξγαληθή 
κνλάδα ηνπ Γήκνπ ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 75 Ι. ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 
εηδηθόηεξα ζηελ  εθαξκνγή πνιηηηθώλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 
ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηε κειέηε θαη 
εθαξκνγή ζρεηηθώλ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ. 

 
ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ 

 
 
1).  Σελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Εηδηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γεκάξρνπ κε εηδηθόηεηα ζηηο 
επηζηήκεο πξνζρνιηθήο αγσγήο κε βαζηθό ηίηιν  ζπνπδώλ όπσο νξίδεηαη από ην ΑΔΠ:  
Πηστίο Παιδαγωγικού Τμήμαηος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδεσζης και Αγωγής ζηην Προζτολική 
Ηλικία ή Επιζηημών Προζτολικής Αγωγής και Εκπαίδεσζης ή Επιζηημών ηης Εκπαίδεσζης 
ζηην Προζτολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τμήμαηος Προζτολικής Εκπαίδεσζης ή 
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιζηημών Προζτολικής Αγωγής και ηοσ Εκπαιδεσηικού 
Στεδιαζμού ή Παιδαγωγικού Προζτολικής Εκπαίδεσζης , ΑΕΙ Πανεπιζηημιακού ηομέα ή πηστίο 
Στολών Νηπιαγωγών ή πηστίο ηων ημημάηων εκπαίδεσζης νηπιαγωγών, ποσ λειηούργηζαν 
ζηις παιδαγωγικές Ακαδημίες, ηης ημεδαπής ή ιζόηιμο και ανηίζηοιτο ηίηλο ηης αλλοδαπής ή 
Επιζηημών ηης Αγωγής − Προδημοηικής Εκπαίδεσζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηης Κύπροσ. 
Ο Εηδηθόο ύκβνπινο ζα ζπλεπηθνπξεί ην έξγν ηνπ Γεκάξρνπ, ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο θαη ζα δηαηππώλεη  εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο,  (γξαπηά ή πξνθνξηθά) πνπ αθνξνύλ 
ζέκαηα ζρεδηαζκνύ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη πινπνίεζεο πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ 
πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ. 
 
2). Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

 Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
 

 Βηνγξαθηθό  ζεκείσκα. 
 

 Σνπιάρηζηνλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο πνπ απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε 
ην ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2)  ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 14/01/2022 ΑΔΠ. 

 

 Γλώζε ρξήζεο Η/Τ ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ πνπ απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ην ΔΙΓΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) 14/03/2022 ΑΔΠ. 

 

 Βεβαηώζεηο πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ αθαδεκατθή εκπεηξία ή ηελ επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο απνθηεζείζα κεηά ηελ θηήζε ηνπ βαζηθνύ 
ηίηινπ ζπνπδώλ (έληππα ή/θαη ειεθηξνληθά). 
Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 
Γηα κελ ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν 
εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ 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. 
Γηα δε ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε 
δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
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 Αληίγξαθν ηνπ Σίηινπ πνπδώλ: 
Πηπρίν Α.Δ.Ι. εθ ησλ  Πηστίο Παιδαγωγικού Τμήμαηος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδεσζης και 
Αγωγής ζηην Προζτολική Ηλικία ή Επιζηημών Προζτολικής Αγωγής και Εκπαίδεσζης 
ή Επιζηημών ηης Εκπαίδεσζης ζηην Προζτολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τμήμαηος 
Προζτολικής Εκπαίδεσζης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιζηημών Προζτολικής 
Αγωγής και ηοσ Εκπαιδεσηικού Στεδιαζμού ή Παιδαγωγικού Προζτολικής 
Εκπαίδεσζης , ΑΕΙ Πανεπιζηημιακού ηομέα ή πηστίο Στολών Νηπιαγωγών ή πηστίο 
ηων ημημάηων εκπαίδεσζης νηπιαγωγών, ποσ λειηούργηζαν ζηις παιδαγωγικές 
Ακαδημίες, ηης ημεδαπής ή ιζόηιμο και ανηίζηοιτο ηίηλο ηης αλλοδαπής ή Επιζηημών 
ηης Αγωγής − Προδημοηικής Εκπαίδεσζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηης Κύπροσ. 

 

 Τπεύζπλε  δήισζε  ηνπ  Ν.1599/1986,  κε  ηελ  νπνία  ζα  δειώλνπλ  όηη  έρνπλ  ηα  
γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ 
κέξνπο ηνπ Ν. 3584/07, (άξζξα 11 έσο θαη 17). Γηα ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ 
απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην 
άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηε όηη πιεξνύληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
πξνζόληα σο αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα ηεο Υώξαο πνπ αλήθεη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε  (Δ.Δ.),  (άξζξν 12 ηνπ Ν. 3584/2007). 

 Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην θαηώηαην όξην ειηθίαο δηνξηζκνύ (21ν έηνο), (άξζξν 
13  ηνπ Ν. 3584/2007). 

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

 Πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο, λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί από απηέο λόκηκα, (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). 
 

 Κάζε πξόζζεην πξνζόλ πνπ εληζρύεη ηελ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 
 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά  ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ, εληόο επηά (7) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε 
ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ ηύπν, ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ, ζην Σκήκα 
Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (Κεληξηθό Δεκαξρείν, Σαρ. Δ/λζε: Πι. 
Ειεπζεξίαο 1 - Σ.Κ. 85200), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Μπνξνύλ επίζεο λα 
απνζηαινύλ δηά ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε 
δηεύζπλζε: ekariofyllis@rhodes.gr 
 
3).  Η  πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Δηδηθνύ πκβνύινπ ζα  ελεξγεζεί  ύζηεξα από δεκόζηα   
γλσζηνπνίεζε δηα ηνπ Σύπνπ, κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ν νπνίνο θαη ζα πξνζιάβεη ην 
πξόζσπν πνπ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θαηάιιειν. Η απόθαζε πξόζιεςεο, πνπ 
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα 
εηδηθόηεξα θαζήθνληα, κε ηα νπνία ζα απαζρνιεζεί  ν/ε  πξνζιακβαλόκελνο/ε. 
Η πξόζιεςε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή από ηνλ/ηελ πξνζιακβαλόκελνο/ε  εηδηθήο 
ζύκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
 
4).  Οη Δηδηθνί ύκβνπινη, δελ παξεκβάιινληαη ζηελ νξγαλσηηθή θαη βαζκνινγηθή θιίκαθα, 

mailto:ekariofyllis@1491.syzefxis.gov.gr
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νύηε ε ζέζε ηνπο έρεη αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο. Τπόθεηληαη απεπζείαο 
ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ, γηα ηελ επηθνπξία, ηνπ νπνίνπ έρνπλ 
πξνζιεθζεί. 
Γελ αζθνύλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο 
θαη δηαηππώλνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ηνλ νπνίν έρνπλ νξηζηεί λα εμππεξεηήζνπλ. Σν ζπκβνπιεπηηθό 
ηνπο έξγν απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκαξρν. 
 
5). Η εξγαζηαθή ζρέζε ησλ Δηδηθώλ πκβνύισλ δηέπεηαη απνθιεηζηηθά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ε ζύκβαζή ηνπο είλαη ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ζεηεία ηεο δεκνηηθήο 
πεξηόδνπ εληόο ηεο νπνία ζα πξνζιεθζνύλ. 
 
6).  Οη απνδνρέο ησλ Δηδηθώλ  πκβνύισλ θαζνξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
7). Η ύκβαζε εξγαζίαο ησλ Δηδηθώλ πκβνύισλ, ιύεηαη κε ηνλ ζάλαην, ηελ έθπησζε, ηελ 
παξαίηεζε, ηελ θαηαγγειία ηεο ή ηελ πάξνδν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ απνρώξεζε 
ηνπ  Γεκάξρνπ, εθόζνλ νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο δελ εθδειώζνπλ κε πξάμε ηνπο ηελ 
ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. 
      Η απόιπζε ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ή ε απνδνρή ηεο παξαίηεζεο 
ελεξγείηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η 
απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ δεκνζίεπζή 
ηεο. Η ιύζε ηεο ζύκβαζεο επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηεο θαηά 
ηα αλσηέξσ απόθαζεο ή κε ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο 20ήκεξεο πξνζεζκίαο, γίλεηαη δε 
αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν. ηελ πεξίπησζε ηεο έθπησζεο ηνπ/ Δηδηθνύ πκβνύινπ ή ηεο 
απνρώξεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ε ιύζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζα επέιζεη απηνδίθαηα αδεκίσο 
γηα ηνλ Γήκν, ε δε ζρεηηθή πξάμε έρεη δηαπηζησηηθό ραξαθηήξα. 
 
8). ηελ πξάμε πξόζιεςεο ζα γίλεη ζρεηηθή κλεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πίζησζεο γηα 
ηελ κηζζνδνζία ηεο ελ ιόγσ ζέζεο Δηδηθνύ πκβνύινπ. 
 
9).  Η παξνύζα γλσζηνπνίεζε λα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ν. 
Γσδεθαλήζνπ θαη λα αλαξηεζεί: α) ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο, β) ζην 
δηαδηθηπαθό ηόπν «Γηαύγεηα» θαη  γ)  ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ  Γήκνπ Ρόδνπ. 

  
 

           Ο Δήμαρχοσ Ρόδου 
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