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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου Δημάρχου ,του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου,
βάσει των διατάξεων των άρθρων 163 και 167 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2007) όπως ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψιν:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) όπως ισχύει.
2 - Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2007).
3 -Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018).
4 - Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ.50 Α΄).
5 -Την εγκύκλιο 31 με αριθμό πρωτ.36567/10-05-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με εφαρμογή των
διατάξεων του ν.4604/2019.
6 - Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53 Α΄).
7- Την υπ.αρίθμ.54/17-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου περί τροποποίησης του
Ο.Ε.Υ., σύμφωνα με την οποία έχει συσταθεί (1) επιπλέον θέση Ειδικού Συνεργάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν.4374/2020 ,η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο.
8 - Την Εγκύκλιο 55 με αριθμό πρωτ.74802/29-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα οδηγίες σχετικά με το
προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.
9 - Το υπ. αριθμ. πρωτ. έγγραφο 31066/22-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της πρόσληψης
Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου - Δημάρχου.
10 - Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Φ.Ε.Κ.1845/Β/29-07-2013),όπως ισχύει.

11- Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, όπως αυτός εγκρίθηκε με το
υπ.αριθμ.πρωτ.4852/15-01-2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
12 - Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας και τύπου προς το Δήμαρχο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Tην πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά
σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν στο Δήμο και τα Νομικά
Πρόσωπα αυτού, θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λ.π.) σε θέματα επικοινωνίας και τύπου, τοπικής αυτοδιοίκησης και
συγκεκριμένα, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα
ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των Μ.Μ.Ε. για την προβολή
των δράσεων και πολιτικών του Δήμου και για την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου, ως
Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων.
Επίσης θα οργανώνει την εκ μέρους του Δημάρχου ενημέρωση και επικοινωνία των οργάνων διοίκησης και των
υπηρεσιών του Δήμου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ως άνω νομικά πρόσωπα και για τη συνεργασία τους,
όπου απαιτείται με τις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από τα στοιχεία απόδειξης των προσόντων τους.
Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του/της
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007
(άρθρα 11 έως και 17).
Β) Πτυχίο Πανεπιστημίου Α..Ε.Ι .ή Τ.Ε.Ι ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Γ) Προϋπηρεσία, σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα επικοινωνίας και
ενημέρωσης τύπου.
Δ) Επιπλέον προσόντα θα ληφθούν υπόψη.
Ο Ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα υπογράψει ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία της Δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα
προσληφθεί.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με Απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης .(αρθρ.163 του Ν.3584/2007 και άρθρ.15 του Ν.4623/2019).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης, στην ιστοσελίδα
του Δήμου, σε μια ημερήσια ή τοπική εφημερίδα, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχιακού
καταστήματος, ήτοι από 06-02-2021 έως και 10-02-2021 να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή, αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αραφηνίδων Αλών 12, Τ. Κ. 19009 Ραφήνα ),

στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας ώρες 8:30-14:30, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση prosopiko@0164.syzefxis.gov.gr συνοδευόμενη από:
•

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

•

Βιογραφικό σημείωμα

•

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

•

Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης (η οποία είναι μέλος
της ΠΟΕΣΥ).

•

Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαγγελματικής ειδίκευσης στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ.) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης (βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας).

•

Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη και εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας και τύπου, Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

•

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν, τα γενικά προσόντα των άρθρων
11-17 του Ν. 3584/2007, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

•

Η εξειδικευμένη 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 εξιδεικευμένης εμπειρίας.
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 την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος
θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, το πλέον κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση.
Η παραπάνω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με
την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο, ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η
άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους, είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού
Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από το
ασυμβίβαστο, με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ.3, περ. Α’ του άρθρου 29 του ν.3463/2006.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

