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ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ.Δ/νση:Καραολή & Δημητρίου 38α                                       
Τηλ.:2132030-757-729 

FAX: 210 6646188 
         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 
87/Τ.Α.07- 06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »,περί αρμοδιοτήτων 
Δημάρχου, 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/2007/τ.Α'/28-6-
2007),  Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ),  
όπως  τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 
καθώς και με την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 και 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4674/2020  (Φ.Ε.Κ. 
Α΄53/11-3-2020). 

3. Την υπ' αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο 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 ΟΕΥ των δήμων, γιατί 
συνιστώνται απευθείας από το νόμο. 

4. Την αριθμ. 316/04-09-2019 Απόφασή μας (ΑΔ: Ψ81ΛΩΞ9-ΨΘΡ), με την οποία 
ορίστηκαν  πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας (ΦΕΚ 
1379/Β/2014, 3978/Β/2017 & 1662/Β/2019)  

6. Τις ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου. 
7. Την αριθμ.πρωτ.:5024/30-04-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου μας. 
 

                                                                Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί 
Καλεί τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) 
θέσεως Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου  ο/η οποίος/α θα παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή 
προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα  σε ζητήματα 
Επικοινωνίας , Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης.   
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Το συμβουλευτικό έργο του θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, ανάλογα 
με τις αρμοδιότητές του. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να έχουν τα εξης προσόντα: 
Α) 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 δηλώνεται ότι πληρούνται. 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αθλητικής Δημοσιογραφίας 
ή Δημοσιογραφίας: Συντάκτες και Ρεπόρτερς ή Δημοσιογραφίας, Συντακτών και 
Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.   

ή 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) 
ετών.  

Γ) Την ιδιότητα του δημοσιογράφου, με την προϋπόθεση ότι αυτός, είτε είναι μέλος 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε 
έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των 
εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. 

Δ) Πιστοποιητικό άριστης ή δευτερευόντως, καλής γνώσης της αγγλικής. 
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 εμπειρία. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου 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. 

 
 



3 

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους υποβάλλουν: 
1) Βιογραφικό σημείωμα  
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

3) Τίτλο σπουδών 

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση 
επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που 
πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού (άρθρα 11-17 
Ν.3584/2007) καθώς και αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής με το 
αντικείμενο εμπειρίας. 

 
         Η πλήρωση της θέσεως του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, θα διενεργηθεί με 
απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι , κατά 
την κρίση του, κατάλληλο για τη παραπάνω θέση (παρ.4 άρθρο 163 Ν.3584/2007).  
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους 
ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση paiania_ mayor@paiania.gr  από 
11/05/2020 έως και 15/05/2020 .   
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο , θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 
  
        

                 Ο Δήμαρχος 

 
 
 
                 

          Ισίδωρος Στ.Μάδης 
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