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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης (Φ.Ε.Κ. 3138/Β’/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 
 

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού 

συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών σε επιστημονικά θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας με χρήση νέων τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη προβολή των δράσεων του 

Δήμου καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 

του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται 

χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 

στην οποία να δηλώνεται  ότι πληρούνται. 

Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο σχετικό με θέματα επικοινωνίας και ΜΜΕ. 

Γ) Πτυχίο αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου C1) 

Δ) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Ε) Εργασιακή εμπειρία στην επικοινωνία με χρήση νέων τεχνολογιών και να έχουν εργαστεί σε 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

καθώς και η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  
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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 αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 

κατατίθενται μέχρι τις 04-10-2019 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Δήμο Κοζάνης, οδός 

Πλατεία Νίκης 1, Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2461350340 – 

50304) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 
 
 

  ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
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