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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με  Σύμβαση  Ιδιωτικού   Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07» 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  
87/τ.Α’/07-06-2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), περί Ειδικών 
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από 01-01-2013 σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1 & 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/12-11-2012) σχετικά με τον 
επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών στους ΟΤΑ  Α΄ 
και Β΄ βαθμού. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν. 
4. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ., με την οποία 

διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή 
Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι 
θέσεις αυτές στους  Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο. 

5. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018, σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-2018 η 
παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών 
Συμβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών 
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού 
ίσου με  τον αριθμό  των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το  άρθρο 59 παρ. 2 του   
Ν. 3852/2010». 

6. Το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β΄/2011), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω έντεκα (11) ειδικούς ή 

επιστημονικούς συμβούλους - συνεργάτες (εκ των οποίων καλυμμένες είναι οι 9). 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας                                    Προς : 1) Γραφείο Πρωτοκόλλου  
Πληροφορ: Ευστράτιος Καριοφύλλης                                            για να αναρτηθεί στον πίνακα 
Τηλέφωνο: 2241 3 61214                                                                  ανακοινώσεων του Δήμου και 
Ηλεκ/κόΤαχ.: ekariofyllis@rhodes.gr                                              στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr                                                         2) Τοπική Ημερήσια Εφημερίδα 
                                                                                                               «Η Δημοκρατική» 
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9. Την ανάγκη επικουρίας σε νομικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, 
παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του 
Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη 
εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο. 

 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

 
 
1).  Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου της ειδικότητας Π.Ε. 
Επικοινωνίας – Μ.Μ.Ε. ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες,  (γραπτά ή προφορικά) 
που αφορούν θέματα επικοινωνίας του Δήμου και σχετίζονται με την επικοινωνιακή διαχείριση 
της λειτουργίας του Δήμου και του κύρους του Δήμου, την κατάρτιση επικοινωνιακής 
στρατηγικής προς όφελος της δημόσιας εικόνας του Δήμου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
2). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 Βιογραφικό  σημείωμα. 

 Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)  

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 18/05/2022  ΑΣΕΠ) 
 Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)  

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 18/05/2022  ΑΣΕΠ) 

 Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία 
σε θέματα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης (έντυπα ή/και ηλεκτρονικά). 
 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης 
να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 
δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της 
εξειδικευμένης εμπειρίας. 
 

 Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών: 
- Πτυχίο Α.Ε.Ι., Επικοινωνίας – Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της ημεδαπής ή 

ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986,  με  την  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  έχουν  τα  
γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του Ν. 3584/07, (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού 
απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το 
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα 
προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:  
 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ε.Ε.),  (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007). 
 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος), (άρθρο 
13  του Ν. 3584/2007). 
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 Να είναι υγιείς, (άρθρο 14  του  Ν. 3584/2007). 
 Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, (άρθρο 15 του  Ν. 
3584/2007). 
 Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση, (άρθρο 16  του  Ν. 3584/2007). 
 Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους, (άρθρο 17 του 
Ν.3584/2007). 

 
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα 
πρέπει να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στα γραφεία του Δήμου Ρόδου, στο Τμήμα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κεντρικό Δημαρχείο, Ταχ. Δ/νση: Πλ. 
Ελευθερίας 1 - Τ.Κ. 85200), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
αποσταλούν διά συστημένης επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: ekariofyllis@rhodes.gr 
 
3).  Η  πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα  ενεργηθεί  ύστερα από δημόσια   
γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα 
πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση πρόσληψης, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα 
ειδικότερα καθήκοντα, με τα οποία θα απασχοληθεί  ο/η  προσλαμβανόμενος/η. 
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενος/η  ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 
4).  Οι Ειδικοί συνεργάτες, δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, 
ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας 
στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία, του οποίου έχουν 
προσληφθεί. 
Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές 
και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα 
δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό 
τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο. 
 
5). Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συμβούλων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή τους είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής 
περιόδου εντός της οποία θα προσληφθούν. 
 
6). Το έργο των Ειδικών Συμβούλων δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, 
αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. (ΕΛΣΥΝ Τμ. 1 Πράξη 118/2018). 
 
7).  Οι αποδοχές των Ειδικών  Συμβούλων, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
8). Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την 
παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση 
του  Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την 
συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους. 

mailto:ekariofyllis@1491.syzefxis.gov.gr


04/04 
 

 

 

      Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης 
ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή 
της. Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους της κατά 
τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε 
αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του/ Ειδικού Συνεργάτη ή της 
αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως 
για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. 
 
9). Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για 
την μισθοδοσία της εν λόγω θέσης Ειδικού Συνεργάτη. 
 
10).  Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν. 
Δωδεκανήσου και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο 
διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και  γ)  στην  ιστοσελίδα του  Δήμου Ρόδου. 

 
  

 
           Ο Δήμαρχος Ρόδου 

     
 
  

                 Αντώνης Β. Καμπουράκης  
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
Γραφείο Δημάρχου  
Γενική Γραμματέα 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
       
        
    
                 

                 
             

 


