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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Ο Δήμαρχος Ζαγορίου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07  

3. Την υπ΄αριθμ. 31/35567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία 

διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων σε θέσεις Ειδικών 

Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν 

απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των Δήμων, γιατί 

συνιστώνται απευθείας από το νόμο. 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγορίου (ΦΕΚ 2769/τ. 

Β΄/02-09-2016) .  

5. Την με αριθ. πρωτ.:3395/31-05-2021 βεβαίωση Προϊσταμένης του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης 

των σχετικών πιστώσεων . 

6. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από το Δήμο Ζαγορίου ενός (1) 

Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού 

Συνεργάτη – Δημοσιογράφου ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα 

διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα 
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Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, 

Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν στο Δήμο 

και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 

Ο/Η ανωτέρω θα υπάγεται ιεραρχικά στη Δήμαρχο και θα ασκεί 

καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες 

οποιασδήποτε μορφής. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να 

κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και θα 

έχουν εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και 

ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί 

κλπ.) Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την θέση Ειδικού Συνεργάτη –Δημοσιογράφου, 

καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Αίτηση συμμετοχής 

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

2. Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων. 

4. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 

ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

5. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής 

δημοσιογραφικής ένωσης(η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ), 

6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του 

Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ότι πληρούνται τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). 

7. Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαγγελματικής ειδίκευσης στη χρήση 

εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, 

τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ.) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης 

(βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας). 
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Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Για τους μισθωτούς: 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 

του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 

της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. 

 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 τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

  Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 

του Ν.1599/1986,για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 

εμπειρίας.  
Η πλήρωση της θέσης θα γίνει εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα 

από αυτόν/η που είναι κατά την κρίση της Δημάρχου κατάλληλος/η για αυτήν. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι/ες από τους ενδιαφερόμενους έχουν την ιδιότητα του 

ελεύθερου 

επαγγελματία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άσκηση του ελεύθερου 

επαγγέλματός τους, είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Με 

απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από 

το ασυμβίβαστο, με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ.3, περ.Α’ του 

άρθρου 29 του Ν.3463/2006. 

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, και οι συμβάσεις 

τους είναι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η 

πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ειδικής σύμβασης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται 

η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του 

προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την 7η Ιουνίου και ημέρα Τρίτη   στο 

Δημαρχείο του Δήμου Ζαγορίου (Ασπράγγελοι  Ζαγορίου ,αρμόδια 

υπάλληλος Σαββούλα Σακελλαρίου , τηλ. 2653 3 60317) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες . 
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Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της 

έδρας του Νομού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ 
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