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                                Αριθμ. πρωτ. 18891 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Για την πλήρωση μίας θέσης Συνεργάτη του Δήμου Βριλησσίων,  βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 , 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007), 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες σχετικά 
με το προσωπικό ειδικών θέσεων» , 

4. Τις διατάξεις του υπ' άριθ. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις, 

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. στ του Ν. 4093/2012, 
7. Τη σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Συνεργάτη Δημάρχου, με γνώσεις σε θέματα 

δημοσίων σχέσεων και προβολής Δημοτικών Θεμάτων στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΜΜΕ) καθώς και σε θέματα επικοινωνίας που σχετίζονται με τα 
ανωτέρω αντικείμενα.   

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
 Την πρόσληψη ενός Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα δημοσίων 
σχέσεων και προβολής Δημοτικών Θεμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα 
διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 
του Ν. 3584/2007, δηλαδή: 

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (άρθρο 12 Ν. 3584/2007) 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθ. 14 Ν. 3584/2007 ) 

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αρθ. 15 Ν. 3584/2007) 



4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική 
αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω 
θέση (αρθ. 16 Ν. 3584/2007) 

5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για 
πειθαρχικούς λόγους (άρθ. 17 Ν. 3584/2007) 

6. Να κατέχουν τίτλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
7. Να είναι εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένη Ένωση Συντακτών, 
8. Να έχουν σχετική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα της απασχόλησης  
 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο και μέχρι 
31/12/2018 στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Δημ. Βερνάδου 23 Βριλήσσια) τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
Α) Αίτηση, 
Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 
Γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου,  
Δ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που να αποδεικνύεται η παραπάνω 

προϋπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά, αποδεικνύουν την 
εμπειρία τους, 

Ε) Βεβαίωση εγγραφής σε αναγνωρισμένη ένωση συντακτών, και 
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα 

του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007. 
 
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του 

Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα 
προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω 
θέση (παρ. 4 άρθ. 163 Ν. 3584/2007). 

Η πρόσληψη ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διορισμού από 
την δημοσίευση της στο ΦΕΚ. 

Κατά την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του 
Δημάρχου.  

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση 
καθηκόντων του συνεργάτη. 

 
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε εφημερίδα στις 21/12/2018, να τοιχοκολληθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 
 

Ξενοφών Μανιατογιάννης 
    

 


