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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 ̟αρ. 2 ̟ερ. η. και 1. του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28/τ.Α΄/3-3-1994), ό̟ως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υ̟αλληλικός Κώδικας» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007)
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) ̟ερί ε̟ανασύστασης θέσεων ∆ηµοσιογράφων στις Περιφέρειες.
5. Τις διατάξεις της υ̟.αριθµ 66313/24553/25-8-2017 α̟όφασης του Συντονιστή της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)µε την ο̟οία εγκρίθηκε η
273/2017 α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής ̟ερί τρο̟ο̟οίησης-ε̟ικαιρο̟οίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής
6. Τις διατάξεις της αρίθµ. 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662/Β/21-3-2013) «Καθορισµός
α̟οδοχών των δηµοσιογράφων ̟ου α̟ασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς ̟ου υ̟άγονται στο ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρ. 1 του άρθρου 4 και
της ̟αρ. 1α του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226), ό̟ως ισχύει
7. Το αριθµ. 178487/8-9-2017 έγγραφο της ∆/νσης Προϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας
Αττικής, µε συνηµµένη την α̟ό 8-9-2017 Βεβαίωση στην ο̟οία βεβαιώνεται ότι έχουν
εγγραφεί ̟ιστώσεις για την κάλυψη της µισθοδοσίας µίας θέσης ∆ηµοσιογράφου στον
̟ροϋ̟ολογισµό του έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής. Ανάλογες ̟ιστώσεις θα εγγραφούν και στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ε̟όµενου έτους.
8. Το γεγονός ότι υ̟άρχει ανάγκη για την ̟λήρωση µίας (1) θέσης ∆ηµοσιογράφου στην
Περιφέρεια Αττικής
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την ̟λήρωση µίας (1) θέσης δηµοσιογράφου στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των
αναγκών της Περιφέρειας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, ̟ου θα διαρκέσει όσο
και η θητεία του Περιφερειάρχη.
Η Περιφερειάρχης Αττικής θα κρίνει τον/την κατάλληλο/η και θα καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα ο̟οία θα α̟ασχοληθεί.
Η ̟ρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υ̟ογραφή ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Ο/Η ανωτέρω θα υ̟όκειται α̟’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση
του Περιφερειάρχη.
Οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει:
• Να είναι Έλληνες ̟ολίτες
• Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου α̟αιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης ̟ου θα ε̟ιλεγούν
• Οι άνδρες να έχουν εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή να έχουν α̟αλλαχθεί νόµιµα α̟ό αυτές
• Να µην υ̟άρχει κώλυµα α̟ό ̟οινική καταδίκη ή υ̟οδικία ή α̟αγόρευση ή δικαστική
συµ̟αράσταση
• Να είναι α̟αραίτητα είτε µέλη αναγνωρισµένης στην Ελλάδα ε̟αγγελµατικής δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον ̟ροϋ̟ηρεσία ̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου
Τα ανωτέρω ̟ρέ̟ει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα ̟ροθεσµίας υ̟οβολής
των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο ̟ρόσληψης.
Για τη ̟ρόσληψη θα εκτιµηθεί ̟εραιτέρω:
• Η κατοχή ̟τυχίου ΑΕΙ
• Η κατοχή µετα̟τυχιακού τίτλου
• Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαιτέρως της αγγλικής γλώσσας
• Η σχετική εµ̟ειρία σε φορείς δηµοσίου τοµέα
• Η ̟ροσω̟ικότητα του ενδιαφερόµενου
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν είτε αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς
̟ρόσω̟ο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου θεωρηµένη α̟ό
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη ε̟ιστολή (στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία
̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην
αίτηση των υ̟οψηφίων), στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος) σχετική αίτηση
στην ο̟οία θα αναφέρεται η θέση για την ο̟οία υ̟οβάλλουν την υ̟οψηφιότητα, µε συνηµµένα ευκρινή φωτοαντίγραφα:
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Πιστο̟οιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*
2. Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου*
3. Πιστο̟οιητικό Στρατολογικής κατάστασης ( για τους άρρενες υ̟οψήφιους) *
(* τα αριθµ. 1, 2 και 3 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτε̟άγγελτα α̟ό την υ̟ηρεσία)
4. Ε̟ικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής ταυτότητας
5. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986) ̟ερί µη κατοχής άλλης θέσης ή α̟ασχόλησης στο
∆ηµόσιο Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 ̟αρ. 3 του Ν.1256/82
6. Έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η ιδιότητα του µέλους αναγνωρισµένης στην
Ελλάδα ε̟αγγελµατικής δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι έχουν διετή τουλάχιστον ̟ροϋ̟ηρεσία µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου
7. Τίτλοι Σ̟ουδών, εφόσον υ̟άρχουν
8. Τίτλοι σ̟ουδών ξένης γλώσσας , σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος είναι κάτοχος τίτλου
ξένης γλώσσας.
9. Στοιχεία α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει η εµ̟ειρία σε φορείς το̟ικής αυτοδιοίκησης, εφόσον
υ̟άρχει αυτή
10. Βιογραφικό σηµείωµα
Τα δικαιολογητικά ̟ρέ̟ει να φέρουν αρίθµηση, και να το̟οθετηθούν µέσα σε ειδικό φάκελο, ̟ου θα συνοδεύει την αίτηση υ̟οψηφιότητας.
Εάν ο τίτλος σ̟ουδών (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., Μετα̟τυχιακού/ ∆ιδακτορικού) έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή α̟αιτείται:
Πράξη αναγνώρισης α̟ό το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία, ή ισοτιµία και
αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη
βαθµολογική κλίµακα των ηµεδα̟ών τίτλων (ό̟ου ̟ροβλέ̟εται) ή ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ̟ερί ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδα̟ών
τίτλων (ό̟ου ̟ροβλέ̟εται). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ράξη ή το ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης δεν ̟ροκύ̟τει το γνωστικό αντικείµενο, α̟αιτείται βεβαίωση α̟ό το Εκ̟αιδευτικό
Ίδρυµα ̟ου χορήγησε τον τίτλο, η ο̟οία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και
ε̟ίσηµη µετάφρασή της.
Εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης ̟ράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία
και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν α̟οφάσεις αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων ή ε̟αγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυ̟ικής ανώτατης εκ̟αίδευσης, οι ο̟οίες χορηγήθηκαν α̟ό α) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 55 του Π∆ 28/2010, του Συµβουλίου Ε̟αγγελµατικής
Αναγνώρισης τίτλων Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.∆
231/1998
Ειδικά για τα ̟τυχία της Κύ̟ρου: Για τα ̟τυχία ̟ου α̟οκτήθηκαν ̟ριν α̟ό την ̟λήρη ένταξη της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.∆ 299/1977 δεν α̟αιτείται αντιστοιχία. Για τα ̟τυχία τα ο̟οία έχουν χρόνο
κτήσης µετά την ένταξη της στην Ε.Ε α̟αιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
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Οι τίτλοι σ̟ουδών γνώσης ξένης γλώσσας ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η ε̟ίσηµη µετάφραση γίνεται α̟ό αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υ̟ουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή α̟ό ∆ικηγόρο ή α̟ό άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως µετά το νέο
«Κώδικα ∆κηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013 ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013 µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων ̟ου γίνονται α̟ό ∆ικηγόρο µετά την 27-9-2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει ε̟αρκή γνώση της γλώσσας α̟ό και ̟ρος την
ο̟οία µετέφρασε.
Οι ανωτέρω τίτλοι γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014
Οι αιτήσεις υ̟οβάλλονται σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ε̟όµενη της δηµοσίευσης της ̟αρούσας σε δύο το̟ικές εφηµερίδες του
Νοµού. Εάν η τελευταία ηµέρα είναι κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της ̟ροθεσµίας µετατίθεται την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα. Α̟οκλείεται α̟ό
την ̟εραιτέρω διαδικασία ο υ̟οψήφιος ̟ου υ̟οβάλλει ανυ̟όγραφη ή εκ̟ρόθεσµη αίτηση
µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. Η αίτηση ε̟έχει θέση Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8
του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων ε̟ισύρει τις ̟ροβλε̟όµενες
̟οινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Ε̟ισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας κατάθεσης των νόµιµων δικαιολογητικών
και σε χρόνο ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί, θα ̟ραγµατο̟οιηθεί συνέντευξη των ενδιαφεροµένων.
Ενηµερώνονται οι υ̟οψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ. 17/2002 Α̟όφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα, η Υ̟ηρεσία θα ̟αρέχει την δυνατότητα ̟ρόσβασης σε στοιχεία ̟ου αφορούν στους λοι̟ούς υ̟οψηφίους, ̟ροκειµένου να
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση υ̟έρτερου έννοµου συµφέροντος).
Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) ηµερήσιες το̟ικές εφηµερίδες του Νοµού και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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