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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241),

όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017
(ΦΕΚ Β΄ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018),
6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄
4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε (ΦΕΚ 3167/τ.Β/2017) και ισχύει σήμερα.

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

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662/τ.Β΄/21-3-2013) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αποδοχών 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. 1 Α του άρθρου 31 του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α), όπως ισχύει »

4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία , τα
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας -
Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), σχετικά με την επανασύσταση
θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες.

5. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω πρόσληψη δεν απαιτείται η διαδικασία έγκρισης της
τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280), όπως ισχύει σήμερα.

6. Την με αριθμ. 229667/6880/14-10-2019 απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε. περί
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1)
Δημοσιογράφου καθώς και την με αριθμ. 225000/6673/8-10-2019 (ΑΔΑ : 67ΣΛ7ΛΗ-24Ε)
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απόφαση ανάληψης για την δαπάνη δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο (2) τοπικές
εφημερίδες.

7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Δημοσιογράφου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η επιλογή θα γίνει από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος θα καθορίσει τις
δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί.

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδας
επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης και να έχει προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από
την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με την ιδιότητα του
δημοσιογράφου.

Ο Δημοσιογράφος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη,
προσλαμβάνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και συνάπτει ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ίση με
την θητεία του Περιφερειάρχη.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχής της αίτησης
παραίτησης, ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με απόφαση του
Περιφερειάρχη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής
οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει ότι έχει
διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Α.Δ.Τ.
3) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέση δημοσιογράφου ή

οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επαγγελματική του εμπειρία.
4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, περί μη

συνδρομής κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στον
Δημόσιο Τομέα.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (75 Α), όπως ισχύει στην οποία θα
αναφέρεται ότι :
- δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή
- δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
- δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
- δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαιώματα.
- δεν τελούν είτε από στερητική δικαστική συμπαράσταση ( πλήρη ή μερική) είτε υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο
προηγουμένων.
- δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
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σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να
έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται : α)
αυτοπροσώπως ή β) με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή γ) ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στην Δ/νση Διοίκησης Π.Στ.Ε., Λ. Καλυβίων 2 -
Λαμία - ΤΚ 35132 (τηλ. επικ. 22313-54709).

Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή
εκπρόθεσμη αίτηση.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών σε
αυτή, ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών,
από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού
Φθιώτιδας. Εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά το νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του νομού Φθιώτιδας. Και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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