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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ  Μ Ι Α Σ  ( 1 )  Θ Ε Σ Η Σ  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ  

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Π Α Λ Α Ι Ο Υ  Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Π .  Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών Υπαλλήλων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν, με τις όμοιες του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ιδίου Νόμου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις & άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων & διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του 

Δημάρχου Π. Φαλήρου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής & μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. 

Η πρόσληψη θα έχει το χαρακτήρα Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 

Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Δημάρχου & 

πάντως όχι μεγαλύτερη από τη θητεία της Δημοτικής περιόδου εντός της οποίας 

πραγματοποιείται. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα: 
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 Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στους τομείς 

επικοινωνίας & μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 Πτυχίο άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας. 

 Επιθυμητή η συμμετοχή σε σεμινάρια Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

 Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική 

απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις & σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα 

αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν.  Τα ως άνω θα αποδεικνύονται 

με την προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

 Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Εξαίρεση:  Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι & πολίτες των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΔ152/2000) ή όσοι απέκτησαν την Ελληνική 

Ιθαγένεια με πολιτογράφηση & έχει παρέλθει ένα έτος ή όσοι απέκτησαν 

την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση & δεν έχει παρέλθει ένα έτος, 

εφόσον πριν ήταν υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε. 

 Να έχουν την υγεία & την καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγονται. 

 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν 

νόμιμη απαλλαγή. 

 Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από θέση Δημόσια, υπηρεσίας ή 

ΟΤΑ για πειθαρχικούς λόγους (άρθρα 16, 17 Ν.3584/07). 

 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. 

 

Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν τόσο η προσωπικότητα, όσο και 

επικοινωνιακές ικανότητες. 

Ο/Η ανωτέρω ειδικός/ή σύμβουλος, υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική 

εξάρτηση, του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται. 

Το έργο του/της Ειδικού/ής Συμβούλου θα είναι αποκλειστικά σε θέματα 

επικοινωνίας & προβολής του έργου του Δήμου, διενέργεια διαφόρων ερευνών μέσω 

ερωτηματολογίων προς τους Δημότες – Κατοίκους, την οργάνωση & λειτουργία της 

αυτοτελούς υπηρεσίας των Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου & Ενημέρωσης, συστηματική 

παρακολούθηση της επικαιρότητας, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων προς τον 

Δήμαρχο για θέματα που άπτονται των καθηκόντων που θα του/της ανατεθούν. 

 

Υποβολή Αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με 

συστημένη επιστολή (το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος) στο Τμήμα Διοικητικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Παλαιό Φάληρο, 3ος όροφος, 

τηλ.2132020201-7, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση 

2. Τίτλο σπουδών ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος & αντίστοιχος της 

αλλοδαπής 
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3. Τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας & επίσημη μετάφραση αυτού. 

4. Έγγραφα ή Βεβαιώσεις απόδειξης Επαγγελματικής Εμπειρίας. 

5. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρονται τα εξής: 
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, 

καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) δεν είμαι υπόδικος/η που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

γ) δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή, 

δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις αυτές καταστάσεις και      

ε) δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 

δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου (του 

εργαζομένου), αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.    

στ) αποδέχομαι και συναινώ στην αναζήτηση, επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών μου 

δεδομένων από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου προς διενέργεια και ολοκλήρωση των 

διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσληψη μου (Κανονισμός) (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) - 

προσωπικών δεδομένων)» 

 

7. Βιογραφικό Σημείωμα 

8. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται Υ.Δ. του Ν.1599/1986 

στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της παρ. 7 του άρθρου 

163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει. 

9. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει 

πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η υγεία & η φυσική 

καταλληλότητα του/της. 

 

Σημείωση:  Τα πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, Κατάσταση 

Ποινικού Μητρώου & Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άρρενες) θα 

αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία (5) πέντε ημερών, από 

την επόμενη της δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπική εφημερίδα της έδρας του 

Νομού & η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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