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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου  σε 
θέματα τύπου και επικοινωνίας (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 
του Ν. 3584/07) 
 

Ο Δήμαρχος Καισαριανής, 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143), "ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ".  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010   
4. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1, 

παράγραφοι 1 και 2  του Ν. 4093/2012   
5. Το άρθρο 213 (Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - 

Ειδικοί Συνεργάτες στους Δήμους) του N.4555/2019 (ΦΕΚ Α’133) 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”  

6. Το άρθρο 15 (Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων 
δήμων) του Ν.4623/2019 (Α' 134)  για την Κυβερνησιμότητα των 
Δήμων.  

7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου  σε 
θέματα τύπου, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων  

8. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας ΦΕΚ ( 676 / τ. Β /28.02.2019) 

 



 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου 
του Δημάρχου  σε θέματα τύπου και επικοινωνίας να υποβάλλουν 
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής  (Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού,  κα Πορίχη Ζηνοβία, οδός Βρυούλων 125 – Τ.Κ 16121 
Καισαριανή), αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του Ειδικού 
Συμβούλου του Δημάρχου  σε θέματα τύπου και επικοινωνίας  
(αποκλειστικά με συστημένη επιστολή) 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους: 
1) Βιογραφικό σημείωμα. 
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
3) Πτυχίο ΑΕΙ στις ανθρωπιστικές επιστήμες (ΜΜΕ, Πολιτικές 
Επιστήμες κλπ) 
4)  Εμπειρία, τουλάχιστον 10 ετών, στη δημιουργία και παραγωγή 
δημοσιογραφικού περιεχομένου (τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, 
ιστοσελίδες κλπ)  

-  Εμπειρία αρθρογραφίας και επιμέλειας κειμένων 
- Εμπειρία αρχισυνταξίας και απόδειξη ικανοτήτων που 

σχετίζονται με την επικοινωνία, τον συντονισμό ομάδων και 
την οργάνωση εργασίας 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή κειμένων μεγάλης 
φόρμας 

- Εμπειρία στον τομέα της δημοσιογραφικής έρευνας σε ευρύ 
θεματικό πεδίο (οικονομικά, πολιτική, κοινωνικά θέματα, 
περιβάλλον, τουρισμός κλπ) 

- Γνώση και εμπειρία των Διεθνών και ειδικά των Ευρωπαϊκών 
Μέσων Ενημέρωσης 

5) Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας 

 
6) 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 
7) Εμπειρία και συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 
ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και θα αξιολογηθεί δεόντως. 
 



Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την 
κρίση του για την καταλληλότητα  του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του 
άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο µας, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών (αποκλειστικά με συστημένη επιστολή), 
η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της 
παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε µια εφημερίδα, ή στον 
δικτυακό τόπο του ∆ήµου Καισαριανής ή στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή της 
ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
του Δήμου Καισαριανής. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καισαριανής. τηλ.213-
2010741-786 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00) . 
 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, 
να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να 
δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα. 

 

 
                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                                            
 
Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. Τμήμα Ανθρώπινου  Δυναμικού 
4. Τμήμα Λογιστηρίου 

 
 


