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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η. και ι.  του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), 
όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός 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 Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του  άρθρου 38 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) περί επανασύστα-
σης  θέσεων Δημοσιογράφων στις Περιφέρειες. 

5. Τις διατάξεις της αρίθμ. 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662/Β/21-3-2013) «Καθορισμός απο-
δοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  στους 
φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4  και της παρ. 1α του άρ-
θρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226), όπως ισχύει 

6. Την αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης –επικαιροποίησης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

7. Το αριθμ. 210285/30-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττι-
κής, με συνημμένη την από 29-10-2018 Βεβαίωση στην οποία  βεβαιώνεται ότι έχουν εγγρα-
φεί πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας μίας θέσης Δημοσιογράφου στον προϋπολο-
γισμό του έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου στην Περι-
φέρεια Αττικής 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των ανα-
γκών της Περιφέρειας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο και η θη-
τεία της  Περιφερειάρχη. 
Η  Περιφερειάρχης Αττικής θα κρίνει τον/την κατάλληλο/η και θα καθορίζει τις δραστηριότητες και 
τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί. 
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου. Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Περιφερειάρχη. Για 
την πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ  
33/2006 (Α΄280) όπως ισχύει. Με τη λήξη της θητείας της Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυ-
τοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 
 Να είναι Έλληνες πολίτες 
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθη-

κόντων της θέσης που θα επιλεγούν 
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί  

νόμιμα από αυτές 
 Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαρά-

σταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του 
Ν. 3528/2007). 

 Να είναι απαραίτητα είτε  μέλη αναγνωρισμένης  στην  Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογρα-
φικής οργάνωσης είτε  να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την 
καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιο-
γράφου 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. 
 
Για τη πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω: 
 Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ 
 Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο 
 Η γνώση και άλλων γλωσσών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ι) επεξεργασίας κειμένων (ιι) υπολογιστικών φύλλων 

(ιιι) Υπηρεσιών διαδικτύου. 
 Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυ-
δρομικώς 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), 
στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. 
Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος) σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την 
οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης* 
2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου* 
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης ( για τους άρρενες υποψήφιους) * 

(* τα αριθμ. 1, 2  και 3  δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής  ταυτότητας 
5. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης ή απασχόλησης στο Δημόσιο 

Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1256/82 
6. Έγγραφο από το  οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους αναγνωρισμένης  στην  Ελλάδα 

επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε  Βεβαίωση του οικείου  ασφαλιστικού φο-
ρέα από την οποία  να  προκύπτει  ότι έχουν διετή τουλάχιστον  προϋπηρεσία με  την ιδιότητα  
του δημοσιογράφου 

7. Τίτλοι Σπουδών, εφόσον υπάρχουν 
8. Τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας , σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης 

γλώσσας. 
9. Πιστοποιητικό απόδειξης χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ (Α1) Α-

πόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «19-9-2018».  
10. Βιογραφικό σημείωμα 
 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, και να τοποθετηθούν μέσα σε ειδικό φάκελο, 
που θα συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας. 

 
Εάν ο τίτλος σπουδών (Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού) έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, 

καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδα-
πών τίτλων (όπου προβλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστο-
ποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς 
και επίσημη μετάφρασή της. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χο-
ρηγήθηκαν από α) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 
55 του ΠΔ 28/2010, του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης τίτλων Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.Δ 231/1998 

Ειδικά  για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ 
299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν  χρόνο κτήσης μετά την ένταξη 
της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
Της αλλοδαπής 
 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέ-
πει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η επί-
σημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα 
διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγό-
ρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων 
που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει 
ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτ-
λοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 
 
 
Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – 
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
 
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επι-
κυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική 
γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 
 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού. Εάν η 
τελευταία  ημέρα είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικα-
σία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολο-
γητικά. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια 
των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 
Οι Υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού 

Η/Υ με σήμανση έκδοσης «19-9-2018» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνι-
σμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των νόμιμων δικαιολογητικών και σε 
χρόνο που θα γνωστοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ενδιαφερομένων. 
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Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα οποία 
θα προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλότητά τους. 

 
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και  
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, η Υπηρεσία θα παρέχει σε αυτούς την δυνατότητα 
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου 
έννομου συμφέροντος). 
 

 
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού και 
ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και στο Πρόγραμμα “ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ”. 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής 
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Ε-

σωτερικής Λειτουργίας 
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