
                    
 
ΘΕΜΑ: « Πλήρωςη μιασ (1) θζςησ Ειδικοφ υνεργάτη Δημάρχου Βιςαλτίασ ».  
 
 
 

 ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ  

ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ-ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΤ 

  
 

Ο Διμαρχοσ Βιςαλτίασ ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/07-06-2010), όπωσ 

τροποποιικθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 203 του Ν. 4555/2018.  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) “Κφρωςθ του Κϊδικα 

Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων” όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ 

διατάξεισ του άρκρου 213 του Ν. 4555/2018 και τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 

4674/2020(ΦΕΚ 53/Α/2020) . 

3.  Σο υπϋ αρικ. 31066/22-05-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν περί τθσ πρόςλθψθσ 

Ειδικοφ ςυνεργάτθ-Δθμοςιογράφου, με το οποίο δίνονται διευκρινιςεισ για τθν εφαρμογι 

του άρκρου 18  του Νόμου  4674/2020. 

4. Σα επίςθμα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ του 2011 (απόφ.191/20-3-2-

19 τ.Βϋ 698) για το Βιςαλτίασ, ςφμφωνα με τα οποία ο πλθκυςμόσ του ανζρχεται ςτουσ 

20.030 κατοίκουσ   

5. Σθν  ανάγκθ  υποςτιριξθσ  του  Δθμάρχου  από  ζναν  (1)  Ειδικό  υνεργάτθ  

Δθμοςιογράφο  ςε  Θζματα  Επικοινωνίασ, Εξωςτρζφειασ και Δθμοςιογραφικισ Προβολισ 

του Διμου Βιςαλτίασ και των εποπτευομζνων ΝΠ του . 

6. Σθν αρικμ. πρωτ. 6254/07-06-2021 Βεβαίωςθ τθσ  Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ςχετικά με τθν 

φπαρξθ των απαραίτθτων πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του Διμου.  

7. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Βιςαλτίασ, όπωσ τροποποιικθκε.  

Γ Ν Ω  Σ Ο Π Ο Ι Ε Ι 

ότι προτίκεται να προβεί ςτθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Ειδικοφ υνεργάτθ αποκλειςτικά με 

δθμοςιογράφο για τθν επικουρία του Δθμάρχου κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 

παρζχοντασ ςυμβουλζσ και διατυπϊνοντασ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ γραπτά ι προφορικά για κζματα 

Επικοινωνίασ, Εξωςτρζφειασ και Δθμοςιογραφικισ Προβολισ του Διμου Βιςαλτίασ και των 

εποπτευομζνων ΝΠ του Διμου και  ειδικότερα:  

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 
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 χεδιάηει τθν επικοινωνιακι πολιτικι 

 Καλφπτει δθμοςιογραφικά εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει ο Διμοσ και τα Ν.Π., με φωτογραφικό ι 

άλλο υλικό των εκδθλϊςεων. 

 υντάςςει δελτία τφπου για τισ δραςτθριότθτεσ του Διμου και των Ν.Π.  

 Προβάλει το ζργο του Διμου Βιςαλτίασ ςτον ζντυπο, θλεκτρονικό, τθλεοπτικό και ραδιοφωνικό 

τφπο προσ ενθμζρωςθ των δθμοτϊν. 

Ο/Η ανωτζρω κα υπόκεινται απευκείασ ςτον Διμαρχο και κα αςκεί κακικοντα επιτελικά χωρίσ 

αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ οποιαςδιποτε μορφισ.  

Σο ςυμβουλευτικό του/τθσ ζργο κα απευκφνεται προσ το Διμαρχο, το Δ.., τθν Εκτελεςτικι Επ ιτροπι, 

τθν Οικονομικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ ανάλογα με τισ αρμοδιότθτζσ του.  

Προσ τοφτο καλεί όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ που κατζχουν τα κατωτζρω απαιτοφμενα προςόντα να 

υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ προςκομίηοντασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ 

2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ  

3. Πτυχίο ι δίπλωμα Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ  αλλοδαπισ  

4. Βεβαίωςθ ότι είναι μζλοσ αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα επαγγελματικισ δθμοςιογραφικισ 

ζνωςθσ, θ οποία είναι μζλοσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ενϊςεων υντακτϊν (ΠΟΕΤ)  

5.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ςυνοδευόμενθ από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ωσ προσ τθν 

εξειδικευμζνθ εμπειρία   

6. φντομο Βιογραφικό θμείωμα 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ότι πλθροφνται τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που 

προβλζπονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο ςυγκεκριμζνα: 

I. ότι δεν απολφκθκε από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου Νομικοφ Προςϊπου 

του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι 

λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε 

υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, 

II. ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 

υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία 

δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, 

κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 

γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, 

III. ότι δεν είναι υπόδικοσ που ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι 

για πλθμμζλθμα τθσ ανωτζρω παραγράφου, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί.  

IV. ότι δεν ςτερείται των πολιτικϊν του δικαιωμάτων λόγω καταδίκθσ.  

V. ότι δεν τελεί υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι 

δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.  

8. Αντίγραφο αποδεικτικοφ εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων ι αποδεικτικό 

νόμιμθσ απαλλαγισ του από αυτζσ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΣΡΕ. 

9. Για τθν εξειδικευμζνθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

προςκομίςουν: 

Οι μιςθωτοί: υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνονται ο εργοδότθσ, το είδοσ 

και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Οι μιςκωτοί του δθμοςίου τομζα μποροφν 

εναλλακτικά να προςκομίςουν βεβαίωςθ του δθμοςίου φορζα που απαςχολοφνται, ςτθν οποία 
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κα αναγράφεται θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.  

Οι ελεφθεροι επαγγελματίεσ: υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνονται το 

είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.  

Η πρόςλθψθ του ειδικοφ ςυνεργάτθ κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου και κα ολοκλθρωκεί με τθν 

υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ με τα απαιτοφμενα ςχετικά δικαιολογθτικά 

ςτο Διμο Βιςαλτίασ,  

Ηρϊων 2 Νιγρίτα ερρϊν Σ.Κ. 622 00, απευθφνοντάσ την ςτο Γραφείο Δημάρχου υπόψη κ. 

Καρτεροφ Μιχάλη (Σηλζφωνο επικοινωνίασ 2322353405)  

Η ςχετικι ανακοίνωςθ να δθμοςιευτεί ςε μία θμεριςια εφθμερίδα  και να αναρτθκεί ςτθ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Βιςαλτίασ. 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ 

παροφςασ ςτον θμεριςιο τφπο και ςυγκεκριμζνα ςτθν εφθμερίδα «ΝΙΓΡΙΣΑ».  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ Δ. ΜΑΛΑΡΙΝΟ 
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