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ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΤ 

             Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω, ζχοντασ υπόψθ:  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 203 του Ν. 4555/2018. 
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και 

Κοινοτικϊν Υπαλλιλων” όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου 213 του Ν. 4555/2018 και 
τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4674/2020, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ πλιρωςθ μιασ εκ των κζςεων 
τθσ περίπτωςθσ αϋ μπορεί να γίνεται με δθμοςιογράφο, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτόσ είναι μζλοσ 
αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα επαγγελματικισ δθμοςιογραφικισ ζνωςθσ, θ οποία είναι μζλοσ τθσ 
Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ενϊςεων Συντακτϊν (ΠΟΕΣΥ). Σε διμουσ με μόνιμο πλθκυςμό άνω των είκοςι 
χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να ςυςτινεται μία κζςθ Ειδικοφ Συνεργάτθ, επιπλζον των 
προβλεπόμενων ςτθν περίπτωςθ αϋ θ πλιρωςθ τθσ οποίασ γίνεται αποκλειςτικά με δθμοςιογράφο που 
πλθροί τισ προχποκζςεισ του προθγοφμενου εδαφίου. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 78 του Ν. 4604/2019. 
4. Τθν αρικμ. 1950/20995/2-9-2020 (ΩΜΦΦΩ6Ν-4Τ2) απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία ορίςκθκαν επτά 

(7) Αντιδιμαρχοι, εκ των οποίων ο ζνασ είναι άμιςκοσ. 
5. Το γεγονόσ ότι ζωσ ςιμερα ζχουν καλυφκεί δφο (2) κζςεισ Ειδικϊν Συνεργατϊν,  δφο (2) κζςεισ 

Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν και μια (1) κζςθ Ειδικοφ Συμβοφλου.    
6. Τθν ανάγκθ υποςτιριξθσ του Δθμάρχου από ζναν (1) Ειδικό Συνεργάτθ Δθμοςιογράφου ςε κζματα 

επικοινωνίασ, προβολισ των δράςεων και των πολιτικϊν του Διμου. 
7. Τθν αρικμ. πρωτ. 5122/19-02-2021 Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, ςχετικά με τθν 

φπαρξθ των απαραίτθτων πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του Διμου. 
8. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου Αιγάλεω, όπωσ τροποποιικθκε (ΦΕΚ 2446/τ.Βϋ/15-9-

2014). 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ  
 

Τθν πρόκεςι του να προβεί ςτθν πλιρωςθ μιασ (1) κζςθσ ΔΕ Ειδικοφ υνεργάτθ – Δθμοςιογράφου του 
Δθμάρχου, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, θ διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να 
υπερβεί τθ κθτεία τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ περιόδου, ο οποίοσ κα ζχει εμπειρία ι επαγγελματικι ειδίκευςθ 
ςτθ χριςθ εντφπων και θλεκτρονικϊν Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και ςυγκεκριμζνα κα παρζχει ςυμβουλζσ 
και κα διατυπϊνει εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ γραπτά ι προφορικά ςε κζματα επικοινωνίασ και προβολισ των 
δράςεων και των πολιτικϊν του Διμου.   

Ο/Η ανωτζρω κα υπόκειται απευκείασ ςτθν ιεραρχικι εξάρτθςθ του Δθμάρχου και κα αςκεί κακικοντα 
επιτελικά χωρίσ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ οποιαςδιποτε μορφισ.  

Προσ τοφτο καλεί τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/νεσ να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ με πλιρεσ βιογραφικό 
ςθμείωμα, επιςυνάπτοντασ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι/εσ για τθ κζςθ 
ΔΕ Ειδικοφ υνεργάτθ- Δθμοςιογράφου πρζπει να ζχει τα εξισ προςόντα:  
1. Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ, όπωσ αυτά προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του              
Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17). 
2. Το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. ι απολυτιριο τίτλο δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι οποιοδιποτε άλλο ιςότιμο τίτλο τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ (προκειμζνου για τίτλουσ 
αλλοδαπισ αρκεί θ βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία του υπουργείου Παιδείασ). 
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3. Βεβαίωςθ μζλουσ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα επαγγελματικισ δθμοςιογραφικισ ζνωςθσ ( θ οποία να 
αναφζρεται ότι είναι μζλοσ τθσ ΠΟΕΣΥ) 
4. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα, ςυνοδευόμενθ από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ωσ προσ τθν εξειδικευμζνθ 
εμπειρία (τουλάχιςτον 2 ετϊν).  
Η εξειδικευμζνθ εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ: 
Η εμπειρία αποδεικνφεται για μεν τουσ μιςκωτοφσ, με 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, να 
προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου 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.  
Επιπλζον τυπικά προςόντα κα εκτιμθκοφν. 
 
Η επιλογι κα γίνει από το Διμαρχο, ο οποίοσ κα αποφαςίςει για τθν καταλλθλότθτα του/θσ 
προςλαμβανόμενου/θσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007. Η απόφαςθ 
πρόςλθψθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηει τισ δραςτθριότθτεσ και τα 
ειδικότερα κακικοντα, με τα οποία κα απαςχολθκεί ο/θ προςλαμβανόμενοσ/θ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ για τθν πλιρωςθ τθσ παραπάνω κζςθσ καλοφνται όπωσ, εντόσ πζντε  (5) θμερϊν από 
τθν  επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ γνωςτοποίθςθσ ςτον τφπο, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα και ςτισ 
ιςτοςελίδεσ του Προγράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Διμου, να υποβάλλουν ςχετικι ζγγραφθ αίτθςθ 
επιςυνάπτοντασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:   

 
1. Βιογραφικό ςθμείωμα και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τεκμθριϊνει τθ ηθτοφμενθ επαγγελματικι 
εμπειρία. 
2. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
3. Αντίγραφο τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
4.Αντίγραφο Βεβαίωςθσ μζλουσ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα επαγγελματικισ δθμοςιογραφικισ 
ζνωςθσ ( θ οποία είναι μζλοσ τθσ ΠΟΕΤ). 
5. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, με τθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζχουν τα γενικά και τυπικά 
προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ του Πρϊτου Μζρουσ του Ν. 
3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17),  
 
είτε θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (idax_aigaleo@yahoo.gr)  
 
είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθ διεφκυνςθ:  
 

Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, Σ.Κ. 12243, Αιγάλεω, 
απευκφνοντάσ τθν ςτο Σμιμα Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου, 

υπόψθ Κασ Βαςιλικισ Ζυμβραγάκθ (τθλ. επικοινωνίασ: 2132044906) 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ 
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