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ΠΛΗΡΩΣΗΣ TEΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

O Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ι του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄/1994),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 περ. ι του Ν. 3812/2009
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
234 Α΄/2009).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 243, παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 β΄του Π.∆.132/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 225/27-12-10, τ. Α΄), σύµφωνα µε τις οποίες στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας, προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών ή
ειδικών συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη .
4. Τις διατάξεις των παρ. 5 – 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984.
5. Την υπ’αριθ. 55- 74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης
& Ηλ. ∆ιακ/σης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ Α΄ 280/2006), η οποία είχε
παραταθεί διαδοχικά από την ηµεροµηνία λήξης της και έως την 31.12.2008 (ΠΥΣ
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15/2007,ΦΕΚ Α 288), την 31.12.2009 (ΠΥΣ 17/2008,ΦΕΚ Α 259), την 31η ∆εκεµβρίου
2010 (ΠΥΣ 28/2009,ΦΕΚ Α 237/31.12.2009) και όπως ισχύει ως σήµερα.
7. Το µε αριθ. πρωτ. ∆Υ/1-4-2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της αµοιβής του
προσωπικού ειδικών θέσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, του άρθρου 243 του
Ν.3852/2010, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό
του έτους 2011 και συγκεκριµένα στο Φορέα 072 «Υπηρεσίες Γ. ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας» και Κ.Α.Ε 0200 «Αµοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων» συνολικής
εγγραφείσης πίστωσης 16.932.448,66 ευρώ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση:
Τεσσάρων

(4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας, µε

σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ειδικοτήτων Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού
(θέση 1), Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού (θέση 1), Οικονοµολόγου (θέση 1) και ∆ικηγόρου
(θέση 1) , αντίστοιχα.


Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/10, η άσκηση του
ελεύθερου επαγγέλµατος είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση καθηκόντων του
ειδικού συνεργάτη. Η ιδιότητα του δικηγόρου δεν είναι ασυµβίβαστη µε τα
παραπάνω καθήκοντα, αναστέλλει όµως την άσκηση του δικηγορικού
επαγγέλµατος.



Οι Ειδικοί Συνεργάτες, προσλαµβάνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 243 παρ. 1,
εδαφ. γ΄ του Ν. 3852/2010, από τον Περιφερειάρχη µε ειδική σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο
δηµόσιας σχετικής γνωστοποίησης δια του τύπου και υπόκεινται απ’ ευθείας
στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του. ∆ιέπονται δε αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων
5 έως 13 του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18Α΄), όπως ισχύει.

•

Τα προσόντα διορισµού που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των

Ειδικών Συνεργατών, είναι κατ’ ελάχιστον (άρθρο 243 παρ. 1, εδαφ. γ΄ του Ν.
3852/2010):
 Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του Ν. 1188/1981 όπως ισχύει, εκτός από το ανώτερο όριο
ηλικίας για το διορισµό.
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 Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
∆ίπλωµα της αλλοδαπής, των ειδικοτήτων που απαιτούνται σύµφωνα µε
την παρούσα προκήρυξη.
 Eιδική εµπειρία στον τοµέα που προσλαµβάνονται.


Εξειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων

του Οργανισµού της Περιφέρειας που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική
ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και
σηµαντική εµπειρία ανάλογη µε το αντικείµενο που θα απασχοληθούν.


Ειδικά για τη θέση του ∆ικηγόρου, απαιτείται ανάλογη προϋπηρεσία ή

θητεία σε ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθµού ή Επιχειρήσεις αυτών.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να µη
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των
Αιτήσεων και κατά το χρόνο πρόσληψή τους, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν.3528/07
κωλύµατα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου.
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Σχετική αίτηση (πλήρης ως προς τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα, σαφής ως προς
το αίτηµα και υπογεγραµµένη), στην οποία οι υποψήφιοι θα

δηλώνουν τη θέση στην

οποία επιθυµούν να προσληφθούν.
2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου

(σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην

αλλοδαπή, πρέπει να προσκοµίζεται η πράξη αναγνώρισης για την ισοτιµία και την
αντιστοιχία του τίτλου αυτού). Το ίδιο ισχύει και για πρόσθετους τίτλους σπουδών.
3. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως ισχύει, ότι δεν έχουν στερηθεί
οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, δεν έχουν τεθεί σε δικαστική
συµπαράσταση και δεν έχουν απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆, λόγω
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επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγο καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο του εργαζόµενου και σε καταφατική περίπτωση
να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
6. Προκειµένου για άνδρες, Yπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως ισχύει,
ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές.
7. Επικυρωµένο

φωτοαντίγραφο

κάθε

άλλου

δικαιολογητικού,

που

αφορά

τα

συνεκτιµώµενα προσόντα. Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι επιπλέον
και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την επιλογή, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,
2. πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης και
3. πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για άνδρες υποψηφίους).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν αρίθµηση, να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις
κατά νόµο αρµόδιες αρχές και να είναι τοποθετηµένα µέσα σε φάκελο, µε την ένδειξη επ’
αυτού της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, να συνοδεύουν την αίτηση
υποψηφιότητας και να υποβληθούν

αυτοπροσώπως στο Γραφείο Περιφερειάρχη της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, ΤΚ 26441, Πάτρα), µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης
της γνωστοποίησης στον ηµερήσιο τύπο, δηλαδή έως και τις 18/04/2011 και ώρα 15.00 µµ.
H αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 και η
ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
Η ευθύνη της σωστής συµπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Πληροφορίες θα δίδονται από το Γραφείο Περιφερειάρχη, τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες (Υπεύθυνη κυρία Σπηλιώτη Νίκη, τηλ. Επικ.: 2613 600147).
Περίληψη της παρούσας γνωστοποίησης να δηµοσιευτεί σε τρεις (3) ηµερήσιες
τοπικές εφηµερίδες της Περιφέρειας, µία (1) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) και,
ταυτόχρονα ολόκληρο το κείµενο της προκήρυξης να αναρτηθεί στο
∆/νσης ∆ιοίκησης της

Περιφέρειας

Κατάστηµα της

∆υτικής Ελλάδας (Πανεπιστηµίου 254, Β΄Κτήριο
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INTRACOM) , στα καταστήµατα των ∆/νσεων ∆/κού – Οικονοµικού των Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νίας ( ∆ιοικητήριο , Μεσολόγγι, ΤΚ:30200 ) και Ηλείας (Μανωλοπούλου
31 - ∆ιοικητήριο, Πύργος ΤΚ: 27100) καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
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