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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
   
Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 163 του ν. 3584/07  σε θέματα  Επικοινωνίας Τύπου και μέσων 

μαζικής ενημέρωσης  

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007  “Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 
4093/12 (Α΄222) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπ. ΣΤ παρ. 1 και 2 του Ν. 4093/12 
σύμφωνα με τις οποίες επανακαθορίζονται οι θέσεις Ειδικών 
Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων στους 
ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού από 1/1/2013.  
 

Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 163  του ν. 3584/07  για θέματα   Επικοινωνίας Τύπου και μέσων 

μαζικής ενημέρωσης καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται 

από το Δήμαρχο. 

 

Προσκαλεί 
 



 Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη 
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  στην υπηρεσία του Δήμου μας  (Τμήμα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Προσωπικού, Καπλάνη 7, 
τηλ. 2651064107, υπεύθυνη κ. Τριαντακωνσταντή Παναγιώτα). 
 
Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται : 
 
 τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην 
παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, δηλαδή: 
 

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια. 
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό 

δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή 
ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση. 

4. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη 
κατεχόμενη συναφή θέση. 

5. Να κατέχουν: 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 
αλλοδαπής.  
β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
γ) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα 
αντικείμενα, επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, και 
υπηρεσιών διαδικτύου.  

6. Να έχει τουλάχιστον πενταετή απασχόληση σε έντυπα ή/και 
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί 
σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί κ.λ.π.) και εμπειρία σε θέματα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους: 
 

1. 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. 

2. Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα 
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν την κατοχή των προσόντων διορισμού 

όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. (περ. 5 και 6 ) 
 

 
 Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Ιωαννιτών, ο οποίος θα 
αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου 
(σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 
 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Ιωαννιτών  μέσα σε 



προθεσμία δέκα ημερών  (10)  ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη 
μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού. 
Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να 
δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.  
  
 
 
                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                        ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ 

   
      

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Εφημερίδα  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»  για δημοσίευση στο φύλλο της 
21/11/2018 

 
    
 
 
                        
 

 
 
                                         


