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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν. 3852/20102010 (ΦΕΚ 87, 

Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 περ. (4) του Ν. 3852/20102010 (ΦΕΚ 87, Α΄) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», συνεστήθη ο Δήμος Αρταίων με έδρα την Αρτα αποτελούμενος από τους 
δήμους α. Αρταίων β. Αμβρακικού γ. Βλαχέρνας δ. Φιλοθέης και ε. Ξηροβουνίου, οι οποίοι 
καταργήθηκαν. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/20102010 (ΦΕΚ 87, Α΄) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο σε δήμους που έχουν 
πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους 
ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο 
αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων 
που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, και ιδίως την περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 213 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και 
από την παρ. 6 του άρθρου 78 του N. 4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος 
Α’), αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 18 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), 
σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή 
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό 
των αντιδημάρχων του δήμου, η πλήρωση μίας από τις οποίες μπορεί να γίνεται από πρώην 
δήμαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία ή επαγγελματική 
ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και η πλήρωση μίας εκ των θέσεων 
μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ενώ σε δήμους με μόνιμο 
πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση 
Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων η πλήρωση της οποίας γίνεται 
αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

5. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176, Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σύμφωνα με το οποίο οι κάθε είδους αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. 

6. Την ΚΥΑ 1177/22.04.2019 (ΦΕΚ 1447/24.09.2019/τ.Β΄) «Καθορισμός αποδοχών των 
δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της 
παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄, 176), 
όπως ισχύει». 

7. Την εγκύκλιο 31 (αρ. πρωτ. 36567/10.05.2019) του Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την 
οποία οι θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών 
συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον 
οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

8. Το αρ. πρωτ. 31066/22.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη 
Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου – Δημοσιογράφου», σύμφωνα με την οποία η διάταξη της παρ. 
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1 του άρθρου 163 του ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προβλέπει διακριτή 
δυνατότητα κάλυψης μιας εκ των θέσεων με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με την προβλεπόμενη απαιτούμενη εμπειρίας και τη δυνατότητα κάλυψης μιας 
εκ των θέσεων, με δημοσιογράφο, με τις προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη, χωρίς να τίθεται 
διαζευκτικά η δυνατότητα αυτή. 

9. Το γεγονός ότι ο ακριβής πληθυσμός του Δήμου Αρταίων ανέρχεται σε 42.985 κατοίκους, 
σύμφωνα με την αριθμ. ΓΠ-192 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: 
«ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 30/Β΄/20.03.2013) ΚΑΙ ΘΈΜΑ 

“ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ−ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ 2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΟΝ DE FACTO 

ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ”» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 699/Β΄/20.03.2014. 
10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/04.10.2017/τ.Β΄, στον 

οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 
Συνεργατών (άρθρο 27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Αρταίων. 

11. Το γεγονός ότι έχουν πληρωθεί τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συνεργατών – Συμβούλων 
Δημάρχου Αρταίων, τρεις (3) κατηγορίας ΠΕ και μιας (1) κατηγορίας ΔΕ. 

12. Την αρ. πρωτ. 10469/09.05.2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αρταίων για την ύπαρξη πίστωσης για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου.  

13. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου του Δημάρχου 
Αρταίων σε θέματα σχετικά με τη δημοσιογραφική προβολή θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης 
του Δήμου Αρταίων. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη–ΔΕ Δημοσιογράφου 

με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την επικουρία του 

Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου 

Αρταίων με την κάλυψη και ανάδειξη των πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, του έργου, των 

ανακοινώσεων, των δημοσίων σχέσεων και της εν γένει λειτουργίας του Δήμου Αρταίων και της 

δημοτικής αρχής μέσω τοπικής ραδιοφωνίας, τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίσημης ιστοσελίδας του δήμου, σύνταξης 

δελτίων τύπου και μέσω της αποδελτίωσης σχετικών δημοσιευμάτων. 
 

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, 

ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην 

ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται, και είναι 

ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε 

οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. 
 

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα γενικά 

και τυπικά προσόντα διορισμού, την επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και ειδική εμπειρία που 

προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 11 – 17 και 163 παρ. 3α του Ν. 3584/2007). 

2. Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αθλητικής 

Δημοσιογραφίας ή Δημοσιογραφίας: Συντάκτες και Ρεπόρτερς ή Δημοσιογραφίας, Συντακτών 

και Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων:  ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 

Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

3. Βεβαίωση ότι είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής 

ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). 

4. Να έχουν ειδίκευση επαγγελματική σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς 

γνώσεις και σημαντική εμπειρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 παρ. 3γ του Ν. 3584/07. 
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Η 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 εξειδικευμένης 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. 
 

Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση, υπόδειγμα της οποίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αρταίων, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

1. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα 

δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης με έμφαση στην προϋπηρεσία σε 

γραφεία τύπου ΟΤΑ α΄ βαθμού και της αξιόλογης επαγγελματικής απασχόλησης ή των 

επαρκών γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας στο αντικείμενο. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Τον τίτλο σπουδών τους. 

4. Βεβαίωση ότι είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής 

ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). 

5. 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 του ανωτέρω 

νόμου και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψη και την απόδειξη 

επαγγελματικής εμπειρίας, προϋπηρεσίας και ασφαλιστικής κάλυψης ως δημοσιογράφου. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ή Βεβαίωση για την απόδειξη εμπειρίας 

(όπως αναφέρονται ανωτέρω). 
 

Η επιλογή γίνεται από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την 

καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα 

απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον 

προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την 

οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του 

προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, 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 εισάγονται εξαιρέσεις 

από τα ασυμβίβαστα, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), (παρ. 7 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 

Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την 

παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του 

δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους 

για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της 

παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 

δημοσίευση της (παρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 

Ο Ειδικός Συνεργάτης – Δημοσιογράφος θα αμείβεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 

του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί 

αποδοχών δημοσιογράφων. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 

υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος 
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(ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης 

της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου. 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-15:30. 
 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα. 

 

 

ΚΤΗΣΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

Ο 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 9Ο06ΩΨΑ-Δ69
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