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ΑΠΟΦΑΣΗ  61/2020 
- Ο - 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.6.2007/ τ.Α’) 

Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ( ΚΚ∆ΚΥ). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) και τις διατάξεις των άρθρων 68 & 213 του Ν, 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/20.03.2019). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 ΚΚ∆ΚΥ. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν µε τις 

όµοιες του άρθρου 26 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2.12.2016 τ.Α’). 

6. Την ανάγκη  για την παροχή εξειδικευµένων συµβουλών προς το ∆ήµαρχο. 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3072/τ.Β/6-9-2017 

και τροποποιήθηκε µερικώς µε το ΦΕΚ 634/τ.Β/27-2-2019. 

8. Τη µε αριθµ. 6987/21-02-2020 δηµόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου πρόσληψης 

ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ειδικότητας δηµοσιογράφου του ∆ήµου Καλαµάτας, 

στο φύλλο της Τοπικής Εφηµερίδας «ΘΑΡΡΟΣ» της 22-02-2020. 

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 

10.Τη  µε  αριθ. πρωτ. 7165/24 -02- 2020 αίτηση µε πλήρη δικαιολογητικά του 

Τσερεντζούλια Κωνσταντίνου του Βασιλείου , δηµοσιογράφου. µέλος της Ένωσης 

Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων για την Ανεξαρτησία και ∆ιαφάνεια των ΜΜΕ (ΕΕ∆Α∆) 

και  πτυχιούχος  Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας Σχολής ∆ιοίκησης & Οικονοµίας (Τµήµα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Προσλαµβάνουµε, τον Τσερεντζούλια Κωνσταντίνο του Βασιλείου , στην 

προβλεπόµενη κενή θέση του Ειδικού Συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµάτας, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέχρι τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δηµοτικής 

περιόδου. 

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου, θα ασκεί καθήκοντα 

επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες, οποιασδήποτε µορφής, θα παρέχει στο ∆ήµαρχο 

υποστήριξη σε θέµατα επικοινωνίας, εξωστρέφειας και δηµοσιογραφικής προβολής του ∆ήµου.  

 

Οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο 

προσλαµβανόµενος θα περιγραφούν αναλυτικά στην ειδική σύµβαση που θα συναφθεί, µετά 

τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   

Περίληψη της απόφασης θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφασή µας αυτή κοινοποιείται στο Γραφείο του ∆ηµάρχου, στη Γενική Γραµµατέα 

του ∆ήµου, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, στο Τµήµα Προσωπικού, ∆ιοίκησης & Πρωτοκόλλου 

και στον προσλαµβανόµενο.  

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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