
            
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ζωγράφου, 01-12-2022 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ.Πρωτ. :  33198 
    ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ       
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
  
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 163 του Ν. 3584/07 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. Για την “ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06.2011). 

4. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως 

εξής: «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 του ν. 3852/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το άρθρο 18 του Ν. 4674/2020 σύμφωνα με το οποίο «σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, 

επιπλέον των προβλεπόμενων στην περίπτωση α΄, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά 

με δημοσιογράφο». 

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ζωγράφου μπορούν να ορισθούν μέχρι έξι (6) Αντιδήμαρχοι. 

7. τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζωγράφου. 

8. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022. 
9. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας 

Δημοσιογράφου. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει αίτηση για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού 

Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου. 

Ο Ειδικός Συνεργάτης-Δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη 

χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί 

κ.λπ.) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το αντικείμενο του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου είναι σε 
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θέματα επικοινωνίας των οικονομικών, κοινωνικών, τεχνικών, πολιτιστικών και εν γένει όλων των 

παρεμβάσεων του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. Θα 

παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για τη βέλτιστη 

δυνατή προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου. 

Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. 

Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει 

αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του 

Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου  θα προσληφθεί. 

 Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση 

πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, 

εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για τη διατήρησή του. 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως 

για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της 

εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό 

χαρακτήρα. 

 

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα: 

  
1. Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 

δηλαδή: 

 Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007). 

 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 

3584/2007). 

 Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 

 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές (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). 
 

2. Να έχουν Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής 

ένωσης η οποία είναι μέλος της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. 

3. Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία 

να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Συντακτών – Π.Ο.Ε.Σ.Υ. 

4. Να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριο Λυκείου 

5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της δημοσιογραφίας τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους: 

1)  Βιογραφικό σημείωμα. 

2)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 
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3)  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο Λυκείου 

4)  Αποδεικτικά δεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας, σχετικής με το αντικείμενο.  

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα 

προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα 

που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα 

άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου.  

6) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η 

οποία είναι μέλος της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.  

7) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την 

εξειδικευμένη εμπειρία. 

 

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου θα διενεργηθεί, ύστερα από δημόσια 

γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που, κατά την κρίση του, είναι  κατάλληλο. Η 

πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις 

τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική 

εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται. 

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός 

τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη (άρθρο 163 παρ. 7 

του Ν. 3584/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν στην 

εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη. Στην 

περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114 Α΄). 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον 

Δήμο Ζωγράφου (Δημαρχιακό Μέγαρο – Γ.Ζωγράφου 7 – 4ος όροφος – ώρες 10:00 έως 14:00 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες, αρμόδια υπάλληλος Μακρυκώστα Δάφνη, τηλ.: 213.2024.190) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή 

είναι η δημοσίευση σε μία εφημερίδα, είτε στον δικτυακό τόπο του Δήμου, είτε στην διαδικτυακή 

εφαρμογή «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», είτε της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου. 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον δικτυακό τόπο του Δήμου, να 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, καθώς και να 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών.   

 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ 
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