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 Θεσσαλονίκη 1 Δεκεμβρίου 2022 
       Αριθ. Πρωτ.: 2586 

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

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΜΕ1 / 2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

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

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 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το 

άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 4765/2021. 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου 

προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
52 του ν. 4554/2018 και ισχύει. 

6. Τις υπ΄αριθμ. 2053, 2055, 2056, 2057 /10-02-2022 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ. 
7. Την υπ’ αριθμ. 06/2022 απόφαση της 2ης συνεδρίασης του ΔΣ για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΜΕ 2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦ1ΟΡΣΔ-0ΧΡ).  
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-06-2022 Απόφαση της Επιτροπής της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθμ. 108/2022 απόφαση της 17ής συνεδρίασης του ΔΣ για τον Καθορισμό Ειδικοτήτων 
των ΣΜΕ.2022 (ΑΔΑ: 9ΥΓΛΟΡΣΔ-ΦΜΓ). 

10. Την υπ’αριθμ. 227945/13-10-2022 απόφαση έγκρισης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
11. Την υπ’αριθμ. 2120/29-9-2022 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 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένδεκα (11) άτομα για την κάλυψη των 
αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:  
«Ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση και  διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ»,  
«Παραγωγή περιεχομένου για τη υποστήριξη του ιστότοπου της ΔΕΠΘΕ»,  
«Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών παραγωγών για το κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) 
μήνες και του έργου: «Παραγωγή εξειδικευμένου ρεπορτάζ» συνολικής διάρκειας έως 10 μήνες. 

ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ
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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 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

«Παραγωγή περιεχομένου για τη 
υποστήριξη του ιστότοπου της 

ΔΕΠΘΕ» 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
12 μήνες 

3 

102 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

«Ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση και 
διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου 
της ΔΕΠΘΕ-πρόδρομες εργασίες» 

ΠΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
12 μήνες 

1 

103 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

«Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών 
παραγωγών για το κοινωνικοπολιτικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό παρελθόν 
της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα» 

ΠΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
12 μήνες 

1 

104 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

Παραγωγή εξειδικευμένου ρεπορτάζ 
 τρείς (3) με αντικείμενο το 

περιφερειακό ρεπορτάζ (ανά 2 
Περιφερειακές Ενότητες –Χαλκιδική 

και Σέρρες, Πιερία και Πέλλα, Ημαθία 
και Κιλκίς). 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
10 μήνες 

3 

105 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

Παραγωγή εξειδικευμένου ρεπορτάζ 
 τρείς (3) με αντικείμενο εξειδικευμένο 
ρεπορτάζ α) υπουργείου Υγείας, β) 

υπουργείου Οικονομικών και γ) 
υπουργείου Εσωτερικών. 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
10 μήνες 

3 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  
 
 
 
 

101, 104,  
105 

 

ΤΥΠΙΚΑ 

α) Ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο 
τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου 
τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

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

ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 
 
 
 
 

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) 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 

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

β) Άλλες δεξιότητες βάσει βιογραφικού σημειώματος. 

102, 103 
 

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 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 στερητική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις δικαστική 
συμπαράσταση, 5) 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 

ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

νόμιμα από αυτές. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

α) Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών 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. 

 

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 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 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 

ΣΜΕ1-2022 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 αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1-2022 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 
ΣΜΕ (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 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. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να 
υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η 
συσσώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις 

http://www.fm100.gr/
ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ
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συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλω των αιτήσεων και αποκλεισμό του 
υποψήφιου από την περαιτέρω διαδικασίας.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

(υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της 
παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
(www.fm100.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 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.  

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες 
αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τη σχετική 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1-2022 και την καταληκτική ημερομηνία στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr στις ανακοινώσεις.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ:  Επιλογή και κατάταξη  υποψηφίων 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την ειδική επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε 
με την υπ’αριθ. 108-2022 απόφαση του του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ (ΑΔΑ: 9ΥΓΛΟΡΣΔ-
ΦΜΓ) για την τήρηση της όλης διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και 
επιτυχίας. Οι υποψηφιότητες κατατάσσονται βάσει των προσόντων των αιτούντων.  

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, στον πίνακα ανακοινώσεων της 
επιχείρησης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
www.fm100.gr .  

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, ενώπιον του 
Δ.Σ. της επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους στον διαδικτυακό μας 
τόπο.  

Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους  
αμέσως μετά την απόφαση κατακύρωσης από το Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ της εισήγησης της αρμόδιας 

επιτροπής με τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων κατ’ 
ένσταση που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 
λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης 
βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από 
την αιτία αυτή.  

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 
εγγραφής τους σε αυτόν.   

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων 
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, συνοδευόμενη με τα εξής 
υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

http://www.fm100.gr/
http://www.thessaloniki.gr/
http://www.fm100.gr/
ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ



 

    Σελ. 6 από 8 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών  

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

 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. 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ  
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    Σελ. 7 από 8 

  ΑΔΑ:  ……………….. 
Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2022 

      Αριθ. Πρωτ.: 2586 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διευθ.: Νικολάου Γερμανού 1 
Τ.Κ.   : 546 21 Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ.  : 2310261100 
FAX.  : 2310286569 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ1 / 2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
(ΔΕΠΘΕ) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένδεκα (11) άτομα για την κάλυψη των 
αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:  
«Ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση και  διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ»,  
«Παραγωγή περιεχομένου για τη υποστήριξη του ιστότοπου της ΔΕΠΘΕ»,  
«Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών παραγωγών για το κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) 
μήνες και του έργου: «Παραγωγή εξειδικευμένου ρεπορτάζ» συνολικής διάρκειας έως 10 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 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

«Παραγωγή περιεχομένου για τη 
υποστήριξη του ιστότοπου της 

ΔΕΠΘΕ» 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
12 μήνες 

3 

102 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

«Ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση και 
διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου 
της ΔΕΠΘΕ-πρόδρομες εργασίες» 

ΠΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
12 μήνες 

1 

103 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

«Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών 
παραγωγών για το κοινωνικοπολιτικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό παρελθόν 
της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα» 

ΠΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
12 μήνες 

1 

104 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

Παραγωγή εξειδικευμένου ρεπορτάζ 
 τρείς (3) με αντικείμενο το 

περιφερειακό ρεπορτάζ (ανά 2 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
10 μήνες 

3 

ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ



 

    Σελ. 8 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Περιφερειακές Ενότητες –Χαλκιδική 
και Σέρρες, Πιερία και Πέλλα, Ημαθία 

και Κιλκίς). 

105 

Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 
Για το έργο:  

Παραγωγή εξειδικευμένου ρεπορτάζ 
 τρείς (3) με αντικείμενο εξειδικευμένο 
ρεπορτάζ α) υπουργείου Υγείας, β) 

υπουργείου Οικονομικών και γ) 
υπουργείου Εσωτερικών. 

ΔΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης και για 
10 μήνες 

3 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ:  Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 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 

ΣΜΕ1-2022 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 αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1-2022 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 
ΣΜΕ (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. 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ   

 

http://www.fm100.gr/
ΑΔΑ: 6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ
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