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Γ/ΝΗ Γ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΚΑΙ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ [1] ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

 
 

          Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

          Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν 
ηεο Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11έσο 17, 163 θαη 167 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κώδηθαο 
Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ],  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ  Ν. 4674/2020 [ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 
ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξύζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο], ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηνύληαη 
νη όκνηεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4555/2018 [Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο], ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 
ηξνπνπνηνύληαη νη όκνηεο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
αξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ αληηζηνηρνύλ ηέζζεξηο [4] Αληηδήκαξρνη, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, όπσο 
έρεη δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 3131/η.Β΄/2011, 

 Σν αξηζ. 33966/2-6-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ην νπνίν καο 
θνηλνπνηεί ην αξηζ. 31066/22-5-2020 όκνηό ηνπ, ζην νπνίν δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4674/2020, 

 Σν γεγνλόο πσο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, έρνπλ θαιπθζεί νη ηξεηο [3] 
από ηηο ηέζζεξεο [4] δηθαηνύκελεο ζέζεηο Δηδηθώλ πλεξγαηώλ Γεκάξρνπ, βάζε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ Αληηδεκάξρσλ, 

 Σελ αλάγθε πξόζιεςεο ελόο [1] Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ – Γεκνζηνγξάθνπ, 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

1. Σελ πξόζεζή ηνπ γηα ηελ πξόζιεςε ελόο [1] Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ 
[Γεκνζηνγξάθνπ], κε ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, ε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο Γεκνηηθήο 
Πεξηόδνπ.  

2. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη εκπεηξία, ή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε ζηε ρξήζε εληύπσλ 
θαη ειεθηξνληθώλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο [εθεκεξίδεο, ηειενπηηθνί ζηαζκνί θιπ], 
ελώ ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππώλεη γξαπηώο ή πξνθνξηθώο πξνο ην 



 

Γήκαξρν, εμεηδηθεπκέλεο απόςεηο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, θαζώο θη ελόο 
νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ γηα ηελ  πξνβνιή ησλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθώλ ηνπ Γήκνπ, 
όπσο επίζεο ησλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ Γεκάξρνπ. Θα ζπλεξγάδεηαη 
παξάιιεια κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ ελεκεξώλεηαη γηα ηηο επηκέξνπο 
δξάζεηο ηνπ Γήκνπ, έηζη ώζηε λα δηακνξθώλεη ην ζρέδην ηεο πξνβνιήο ηνπο πξνο ηα 
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ. 

3. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, λα θαηέρνπλ ηα 
γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 11 έσο 17 ηνπ Ν. 
3584/2007 θαη εηδηθόηεξα: 

 Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

 Να έρνπλ θαιύςεη ην θαηώηεξν όξην ειηθίαο δηνξηζκνύ ησλ 21 εηώλ. 

 Να έρνπλ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπο, 

 Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, 

 Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθό αδίθεκα, λα κελ είλαη ππόδηθνη, λα κελ 
έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη λα κελ ηεινύλ ππό ζηεξεηηθή 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

 Να κελ έρνπλ απνιπζεί από πξνεγνύκελε θαηερόκελε ζπλαθή ζέζε γηα 
πεηζαξρηθνύο ιόγνπο,  

          θαζώο θαη ηα θαησηέξσ εηδηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ: 

 Μέινο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα, επαγγεικαηηθήο δεκνζηνγξαθηθήο έλσζεο, 
ε νπνία λα είλαη κέινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ πληαθηώλ 
[ΠΟΔΤ], άλσ ηεο 20εηίαο. 

 Αζθαιηζηηθή θάιπςε σο Γεκνζηνγξάθνπ, άλσ ηεο 25εηίαο. 

 Δκπεηξία σο εθπαηδεπηή – δεκνζηνγξάθνπ, ειάρηζηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 
[300] σξώλ. 
 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, 
ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν Σίηινπ πνπδώλ. 

 Βεβαίσζε ΑΜΚΑ. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

 Βεβαίσζε κέινπο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα, επαγγεικαηηθήο 
δεκνζηνγξαθηθήο έλσζεο, ε νπνία είλαη κέινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 
Δλώζεσλ πληαθηώλ [ΠΟΔΤ]. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη 
πσο πιεξνύληαη ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ ησλ άξζξσλ 11 έσο 17  ηνπ Ν. 
3584/2007. 

 Βεβαίσζε [αζθαιηζηηθνύ Φνξέα, ή εξγνδόηε], πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε  σο Γεκνζηνγξάθνπ. 

 Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο σο εθπαηδεπηή δεκνζηνγξάθνπ. 
 

5. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
πέληε [5] εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηνλ ηνπηθό Σύπν. 
 
 
 



 

6. Η παξνύζα Αλαθνίλσζε λα δεκνζηεπζεί ζε κηα εκεξήζηα Σνπηθή Δθεκεξίδα θαη λα 
αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

                                            
                                                                          
                                                                                                    Ο Γήκαξρνο                                                                                          
                                                                                             Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ. 
- Πξ/λνο Γ/λζεο Γ/θνύ – Οηθ/θνύ Γήκνπ. 
- Σκ. Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο Γήκνπ. 


