
   

     Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       Αριθ. Πρωτ.: 1370 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διεύθ. : Νικολάου Γερμανού 1 

Τ.Κ.  : 546 21 Θεσσαλονίκη 

ΤΗΛ.  : 2310261100 

FAX  : 2310267532 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  2/2022 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΔΕΠΘΕ) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις 
των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και 
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».   

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15-17 του ν. 3584/2007.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4483/2017. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/26-3-2014).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 
έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 
130τ.Α΄/18-7-2018). 

7. Τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.3812/2009. 
8. Την υπ’ αριθ. 23/15-4-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) με θέμα: 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2021 – Συμβάσεις ορισμένου χρόνο (ΣΟΧ). 

9. Το υπ’ αριθμ. 68812/11-5-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-
Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤV100, FM100, FM100,6 
(Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)» Νομού Θεσσαλονίκης, (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του φορέα)». 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./94/12264/5-8-2021 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα»  (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για την 
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) Νομού 
Θεσσαλονίκης η πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 58880/6-8-2021 έγγραφο  του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
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δικαίου ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους 
πόρους 2021». 

11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης 
Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1044/04-05-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης 
Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για 
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 
Ανακοίνωσης. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) 
ατόμου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

103 

Δημοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης 
Θεάματος και 
Επικοινωνίας 

Θεσσαλονίκη 

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  
(ενημερωτική λειτουργία 

του Δημοτικού 
Ραδιοφώνου και της 

Δημοτικής τηλεόρασης-
ρεπορτάζ) 

 Οκτώ μήνες 
(8) 

1 

 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  103 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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 και  

β) Ιδιότητα μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης 
Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. (σχετική βεβαίωση) 

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 στερητική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις δικαστική συμπαράσταση, 5) δεν συντρέχει 
στο πρόσωπό του κώλυμα διορισμού και κατοχής θέσης απασχόλησης στον 
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δημόσιο τομέα, 6) ότι τα στοιχεία που κατατίθενται - συμπεριλαμβανομένου 
του βιογραφικού σημειώματος - είναι αληθή και με την επιλογή θα 
προσκομιστούν αμέσως όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.   

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 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους τουλάχιστον ως δημοσιογράφος στο 
τοπικό ρεπορτάζ (ελεύθερο, πολιτικό, αθλητικό, πολιτιστικό, ρεπορτάζ τοπικής 
αυτοδιοίκησης), βάσει Βιογραφικού Σημειώματος.  

β) Γνώσεις ξένων γλωσσών.   

γ)  Άλλες δεξιότητες βάσει βιογραφικού σημειώματος 

δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου 

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

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί µε τη συνημμένη αίτηση σύναψης 

σύμβασης  ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 2/2022) θα γίνει στην έδρα της ΔΕΠΘΕ (Ν. Γερμανού 
1) στο χώρο ανακοινώσεων, στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο χώρο 
ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr στις ανακοινώσεις και στη 
Διαύγεια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  Υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.2/2022 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την 
παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, 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: Δημοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, 
Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής 
ΣOX 1+2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100, κα Σαλώνη).  

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.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των 
υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του 
υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο 
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς 
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν 

http://www.fm100.gr/
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υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της 
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το 
Φορέα. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 
συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της 
παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο δικτυακό τόπο αυτής 
(www.fm100.gr), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. 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 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.2/2022 στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΠΘΕ (www.fm100.gr) στις ανακοινώσεις και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης στο δημαρχιακό μέγαρο.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Επιλογή και κατάταξη  υποψηφίων 

Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που 
συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 58/17-5-2022 απόφαση της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ. Οι υποψηφιότητες κατατάσσονται βάσει των προσόντων των 
υποψηφίων.  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση 
πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών 
ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΟΡΙΑ 

1. 

Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
Διαδικτύου 

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ 
δικαιολογητικό 

10 

2. Γνώσεις ξένων γλωσσών  
Αναγνωρισμένο από 
ΑΣΕΠ δικαιολογητικό, 
ανά γλώσσα 

1 καλή γνώση 
2 πολύ καλή 
3 άριστη γνώση 

3. 
Επαγγελματική Εμπειρία στο 
ρεπορτάζ  

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία  

1 μόριο ανά μήνα 
εμπειρίας με όριο τα 

πέντε (5) έτη 

6. Άλλες δεξιότητες Βάσει βιογραφικού Έως 10 μόρια 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για τους μισθωτούς: 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να 
δηλώνονται επακριβώς το ΜΜΕ, η χρονική διάρκεια απασχόλησης ανά ΜΜΕ και το 

http://www.fm100.gr/#_blank
http://www.thessaloniki.gr/
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είδος της εμπειρίας του η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
ή/και βεβαίωση εργοδότη.  

 Οι μισθωτοί του δημοσίου 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 τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 για το είδος και 
τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας καθώς και το ΜΜΕ. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 
ΔΕΠΘΕ, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης και στην ιστοσελίδα: www.fm100.gr στις 
ανακοινώσεις και στη Διαύγεια. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία 
αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στην υπηρεσία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
depthe@fm100.gr  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την απόφαση κατακύρωσης από το Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ της 

εισήγησης της επιτροπής που συστάθηκε υπ’ αριθ. 58/17-5-2022 απόφαση της 9ης 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ. 

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα 
της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους 
να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην 

οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη 
διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν 
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) µε σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του 

άρθρου 1 παρ.1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης 
δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή 
ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται 
υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι 
αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την 
αίτηση για συμμετοχή στην ανακοίνωση ΣΟΧ.2/2022, συνοδευόμενη με τα εξής 
υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών  

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

 Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση 

http://www.fm100.gr/
mailto:depthe@fm100.gr
ΑΔΑ: 62ΚΛΟΡΣΔ-Η41



   

 Αποδεικτικά εμπειρίας με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Εμπειρία 
λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο 
υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής.  

 Βεβαίωση μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ ή 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 

 
ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ 
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