
 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 

Πειραιώς 100 

118 54 Αθήνα 

Τηλ: 210-3410692 

e-mail: secretariat984@athina984fm.gr 

      

       Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

       Αρ. Πρωτ: 7752 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 

 

Η δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Α.», 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Π.Δ. 323/1989 (ΦΕΚ Α’ 146/31.05.1989). 

2. Το Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α΄10).   

3. Τη με αρ. 45803/07.08.1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 

624/25.08.1989).  

4. Τη με αρ. 81263/53459/08.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1283/29.06.2015) απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

5. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), ιδίως δε, την παράγραφο 4 του 

άρθρου 252 αυτού. 

6. Το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

7. Την παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄219), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) 

και ισχύει. 

8. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/ 13.07.2010). 

9. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28/3.3.1994), ιδίως δε, την 

υποπαράγραφο ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 αυτού. 

10. Την παράγραφο 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄54).  

11. Το άρθρο 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280).  

12. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. 1177/2019 (ΦΕΚ Α΄1447/24.4.2019). 

13. To άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018). 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.3955/21.01.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7). 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11702/18.02.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ: Ω8406ΜΤΛ6-Τ2Π). 



16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6961/28.8.2019 επιστολή παραίτησης της πρώην Γενικής 

Διευθύντριας της Δ.Ε.Ρ.Α. 

17. Την υπ’ αρ. 1 απόφαση της αρ. 268/11.9.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΒΓΖΟΡΘ7-6ΥΡ). 

18. Την υπ΄ αριθμ. 1150 Απόφαση της 20ης Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που έλαβε χώρα στις 16.9.2019 (ΑΔΑ: Ω0Π4Ω6Μ-Α6Κ). 

19. Την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της 274ης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., που έλαβε χώρα στις 04.12.2019 (ΑΔΑ: 

Ψ87ΧΟΡΘ7-ΟΧ5). 

20. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της με αρ. 292/29.07.2020 συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., με αντικείμενο την έγκριση του 

ανασχεδιασμένου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α. (ΑΔΑ: 

ΩΜ31ΟΡΘ7-3Δ7), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 515 απόφαση της 20ης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 31.08.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΑ7Ω6Μ-

Β3Ι). 

21. Την υπ’ αριθ. 3 απόφαση της με αρ. 292/29.07.2020 συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., με αντικείμενο την τροποποίηση του 

Κανονισμού Προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. (ΑΔΑ: ΨΛ2ΜΟΡΘ7-ΩΩΗ), η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 516 απόφαση της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου της 31.08.2020 (ΑΔΑ: 94ΧΝΩ6Μ-ΤΤΕ) 

22. Την ανάγκη να καλυφθεί η θέση Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Ρ.Α. 

23. Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 273ης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., που έλαβε χώρα στις 22.11.2019 (ΑΔΑ: 

6ΠΛΦΟΡΘ7-ΒΥΩ), με θέμα την υποβολή προς έγκριση, από την Επιτροπή 

της Π.Υ.Σ. 33/2006, αιτήματος έγκρισης για την πρόσληψη Γενικού 

Διευθυντή επί θητεία. 

24. Το με αρ. πρωτ. 7416/13.12.2019 αίτημα της Δ.Ε.Ρ.Α. προς την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την έγκριση πρόσληψης Γενικού 

Διευθυντή επί θητεία, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

25. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./76/9088./16-6-2020 απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσληψη ενός (1) Γενικού Διευθυντή επί θητεία ορισμένου χρόνου στη 

Δ.Ε.Ρ.Α., με χρονική διάρκεια όσο διαρκεί η δημοτική περίοδος. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 39049/24.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την έγκριση 

πρόσληψης Γενικού Διευθυντή επί θητεία στη Δ.Ε.Ρ.Α. με κάλυψη της 

δαπάνης από ίδιους πόρους. 

27. Την υπ’ αριθμ. 3 απόφαση της 293ης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., που έλαβε χώρα στις 11.09.2020 (ΑΔΑ: 

Ψ2ΞΝΟΡΘ7-ΔΞΠ), με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Προκήρυξη. 

 

Προκηρύσσει  

 

την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Ρ.Α. με το 

σύστημα της επιλογής, για ορισμένη διάρκεια ίση με τη θητεία του τρέχοντος 

διοικητικού συμβουλίου, η οποία εξομοιώνεται με τη διάρκεια της δημοτικής 

περιόδου, κατ’ άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4555/2018 (Α΄133), όπως ισχύει και σύμφωνα 

με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Ρ.Α. (ΑΔΑ: ΩΜ31ΟΡΘ7-3Δ7). 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίων 

που θα φέρουν εξουσιοδότηση με θεωρημένη τη γνησιότητα της υπογραφής τους (με 

φυσικό ή ψηφιακό τρόπο), σχετική αίτηση, μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα και 

επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα 

προσόντα και τους λοιπούς ισχυρισμούς του βιογραφικού τους, το αργότερο μέχρι 

την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή), στη Γραμματεία 

– Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Ρ.Α., στον 2ο όροφο των 

εγκαταστάσεών της επί της οδού Πειραιώς αριθ. 100, στο «Γκάζι». Τα έγγραφα 

αυτά θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση 

Πρόσληψης στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Ρ.Α. επί θητεία» και θα πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού, να αναγράφουν οπωσδήποτε στην εξωτερική πλευρά του 

φακέλου τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας του υποψηφίου, στα οποία θα 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

υποψηφίου.  

Για την εγκυρότητα της συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα 

προσόντα και τις ιδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 8 του Εσωτερικού 

Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α., ήτοι: 

• Απολυτήριο Λυκείου 

• Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε διευθυντικά καθήκοντα οποιουδήποτε 

μέσου μαζικής ενημέρωσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν διευθυντικών καθηκόντων στη Δ.Ε.Ρ.Α. 

• Να μην είναι μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. ή εκλεγμένα όργανα του Δήμου 

Αθηναίων και γενικά να μην κατέχουν άλλο αξίωμα στον Δήμο Αθηναίων. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

• Να είναι δημοσιογράφοι. Η ιδιότητα του δημοσιογράφου, ως πραγματικό 

γεγονός σχετιζόμενο με τη φύση της απασχόλησής του σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και δεν απαιτείται 

αποκλειστικά η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους της οικείας Ένωσης 

Συντακτών. 

• Να έχουν μεγάλη εμπειρία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(ραδιόφωνο/τηλεόραση). Επί περισσοτέρων υποψηφίων με εμπειρία σε 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ, θα προτιμάται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε 

ραδιοφωνικό σταθμό. 

Θα συνεκτιμηθεί, ως πρόσθετο προσόν κάθε υποψηφίου, η πιθανολογούμενη 

εξοικείωσή του με τις βέλτιστες πρακτικές του χώρου των μέσων ενημέρωσης, όπως 

θα συνάγεται από το βιογραφικό του σημείωμα. Επίσης, η κατά τον ίδιο τρόπο 

συναγόμενη πιθανολόγηση της ικανότητάς του, να προσδώσει στο πρόγραμμα του 

ραδιοφωνικού σταθμού της Δ.Ε.Ρ.Α. («Αθήνα 9,84») την κατάλληλη φυσιογνωμία, 

ώστε να επεκταθεί η απήχησή του, να αγκαλιάσει νέες κατηγορίες ακροατών και να 

εξασφαλίσει μεγαλύτερη ακροαματικότητα και μεγαλύτερο μερίδιο της 

διαφημιστικής αγοράς. 



Η συνδρομή των πιο πάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων συμμετοχής και λοιπών 

προσόντων θα αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Ρ.Α., το οποίο 

διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει επιτροπή αξιολόγησης από εξειδικευμένα στελέχη 

της επιχείρησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Ρ.Α. διατηρεί επίσης το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή χρειάζονται 

διευκρινίσεις ή δεν υπάρχει διακριτή διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων 

υποψηφίων, να τους καλέσει σε ειδική συνεδρίασή του, προκειμένου να σχηματίσει 

πιο ολοκληρωμένη άποψη και να εκτιμήσει την προσωπικότητά τους. Σε κάθε 

περίπτωση, η τελική επιλογή ανήκει στην αποκλειστική κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α. και θα γίνει με απόφασή του η οποία θα ληφθεί με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την τελική του 

κρίση δύναται να αποκλίνει αιτιολογημένα από την εισήγηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, αν έχει συσταθεί. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους 

υποψηφίους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι θα έχουν 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την αποστολή του μηνύματος για την υποβολή 

ένστασης, η οποία θα κριθεί επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. 

Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων ή μετά από την τυχόν 

απόρριψη όλων των ενστάσεων που θα υποβληθούν, θα προσκληθεί ο επιλεγμένος 

υποψήφιος για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Σε 

περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου, 

προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή του. 

Ο Γενικός Διευθυντής που θα προσληφθεί, θα καταταγεί μισθολογικά σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (σήμερα: Κ.Υ.Α. αρ. 1177/2019, ΦΕΚ Β΄1447), λαμβάνοντας και 

το προβλεπόμενο επίδομα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης κατά τις διατάξεις του 

Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176). Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού 

των οικείων ετών με αριθμούς 60.00.00 ως προς τις αποδοχές του και 60.03 ως προς 

τις εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Ρ.Α., τηλεφωνικά (210-3410692) 

μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ. και 03:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretariat984@athina984fm.gr). 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 

 


