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 Θεσσαλονίκη 6 Οκτωβρίου 2017 
 Αριθ. Πρωτ.: 1487 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διευθ.: Νικολάου Γερμανού 1 
Τ.Κ.   : 546 21 Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ.  : 2310261100 
FAX.  : 2310267532 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΜΕ2 / 2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
(ΔΕΠΘΕ) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.3812/2009. 
5. Την υπ΄αριθμ. 5188/30-03-2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 
6. Την υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./95/19602/14-7-2017 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του 

άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 
280 Α), όπως  ισχύει. 

7. Την υπ’αριθμ. 229/28-8-2017 θ.5 (ΑΔΑ:ΩΚΖΠΟΡΣΔ-ΩΓΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Π.Θ.Ε με θέμα «Συμβάσεις Μίσθωσης έργου – Προγραμματισμός Προσλήψεων 2017», 
συμπεριλαμβανομένης της σχετικής εισήγησης (βλέπε απόσπασμα πρακτικών). 

8. Την υπ’αριθμ. 387/22-3-2017 βεβαίωση του υπεύθυνου Λογιστηρίου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε του Νομού 
Θεσσαλονίκης περί ύπαρξης πιστώσεων.  

 
Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών 
της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Ψηφιοιποίηση 
και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ-πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας 
έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

102 

Δημοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης 
Θεάματος και 
Επικοινωνίας 

Θεσσαλονίκη ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
για 12 μήνες 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

   
 
 
 

102 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΙΚΑ 

α) Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή 
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμης σχολής της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από 
το ΔΟΑΤΑΠ. 

β) Ιδιότητα μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης 
Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι:  

     1) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 2) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκημα παραγράφηκε, 3) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του 
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 4) δεν τελεί υπό δικαστική 
συμπαράσταση.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν 
ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

α) Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον ως δημοσιογράφος στο τοπικό 
ρεπορτάζ (ελεύθερο, πολιτικό, ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης), βάσει Βιογραφικού 
Σημειώματος. 

β) Γνώσεις ξένων γλωσσών (έμφαση στα Αγγλικά και δευτερευόντως στα Γαλλικά,  
Γερμανικά, Ρωσικά). 

γ)  Άλλες δεξιότητες. 

Οι  υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως  65  ετών. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ:  Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα 
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί µε τη συνημμένη αίτηση σύναψης σύμβασης έργου 
ΣΜΕ2-2017) θα γίνει στην έδρα της ΔΕΠΘΕ (Ν. Γερμανού 1), στο χώρο των ανακοινώσεων, στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr στις ανακοινώσεις και στη Διαύγεια.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ:  Υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2-2017 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο 

http://www.fm100.gr/
ΑΔΑ: 7ΓΟ3ΟΡΣΔ-ΛΟ2
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πρωτοκόλλου καθημερινές 08:00 – 15:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, Γραμματεία πρωτοκόλλου (υπόψη 
επιτροπής ΣΜΕ/2017). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία  που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-261100 κα Φράγκου, κα Σαλώνη. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με 
καταληκτική ημερομηνία τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τη 
σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2-2017 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ 
(www.fm100.gr στις ανακοινώσεις).  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ:  Επιλογή και κατάταξη  υποψηφίων 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την 
υπ’αριθ. 229/ 28-8-2017 θ.5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ. Οι υποψηφιότητες 
κατατάσσονται βάσει των προσόντων των αιτούντων.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  

Η υπηρεσία συνάπτει σύμβαση συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου αμέσως μετά την απόφαση 
κατακύρωσης από το Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ της εισήγησης της επιτροπής που συστάθηκε με την 
απόφαση υπ’ αριθ.229/ 28-8-2017, θ.5 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, συνοδευόμενη με τα εξής 
υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας: 

 Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

 Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

 Βεβαίωση μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης 
Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.  

 Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 όπως αυτές αναφέρονται στην ανακοίνωση. 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thessaloniki.gr/
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Θεσσαλονίκη 6 Οκτωβρίου 2017 
 Αριθ. Πρωτ.: 1487 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διευθ.: Νικολάου Γερμανού 1 
Τ.Κ.   : 546 21 Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ.  : 2310261100 
FAX.  : 2310267532 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ. ΣΜΕ2 / 2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
(Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών 
της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Ψηφιοιποίηση 
και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ-πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας 
έως δώδεκα (12) μήνες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

102 

Δημοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης 
Θεάματος και 
Επικοινωνίας 

Θεσσαλονίκη ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
για 12 μήνες 

1 

 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί µε τη συνημμένη αίτηση σύναψης σύμβασης έργου 
ΣΜΕ2-2017) θα γίνει στην έδρα της ΔΕΠΘΕ (Ν. Γερμανού 1), στο χώρο των ανακοινώσεων, στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr στις ανακοινώσεις και στη Διαύγεια.  
 
Υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2-2017 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο 
πρωτοκόλλου καθημερινές 08:00 – 15:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, Γραμματεία πρωτοκόλλου (υπόψη 
επιτροπής ΣΜΕ/2017). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία  που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-261100 κα Φράγκου, κα Σαλώνη. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με 
καταληκτική ημερομηνία τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

http://www.fm100.gr/
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τη 
σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2-2017 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ 
(www.fm100.gr στις ανακοινώσεις).  

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 

http://www.thessaloniki.gr/
ΑΔΑ: 7ΓΟ3ΟΡΣΔ-ΛΟ2
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