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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ι του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικου και ρυθμιση θεματων διοικησης» (ΦΕΚ 28 Α΄/1994), οπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρθρ. 1 παρ. 2 περ. ι του Ν 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστηματος προσληψεων στο δημοσιο τομεα και αλλες διαταξεις» (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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και της παρ. 3, άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’
134/09-08-2019).

3. Την υπ’ αριθ. 63828/13-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον
επανακαθορισμό των προσόντων των συμβούλων και συνεργατών των Περιφερειαρχών και των
Αντιπεριφερειαρχών.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30-122016) όπως ισχύει.
5. Την αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία
ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/09-092019).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ Α΄ 280/2006), η οποια ειχε παραταθεί
διαδοχικά από την ημερομηνία λήξης της και έως σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/275072/16981/20-09-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην οποία βεβαιώνεται ότι για την
κάλυψη της αμοιβής του ειδικού συνεργάτη του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχο ποσό στον προϋπολογισμό της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019, καθώς επίσης θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών και συγκεκριμένα στο Φορέα 073 ΚΑΕ 0211, 0213, 0291.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση:
Μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Βιολόγου.
Ο Ειδικός Συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη προσλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 1, εδαφ.
γ΄ του Ν. 3852/2010, από τον Αντιπεριφερειάρχη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ίσης διάρκειας με τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη, κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο
δημόσιας σχετικής γνωστοποίησης δια του τύπου και υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση
του Αντιπεριφερειάρχη για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών, σύμφωνα με το άρθρο 243, παρ. 8 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε
άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση
καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, μπορούν
όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου.
Τα προσοντα διορισμου που απαιτουνται για την πληρωση της θεσης του Ειδικου Συνεργατη, ειναι κατ΄
ελάχιστον (άρθρο 243 παρ. 4, του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει):


Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου.



Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής της ειδικότητας που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα γνωστοποίηση.



Δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε περιβαλλοντικές και αλιευτικές μελέτες.



Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέση ευθύνης

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης 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
πρόσληψής 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, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στους Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ
175/Α’/30-07-1996) και ν.δ. 3832/1958..
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλέγουν.
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).
2. Φωτοαντίγραφο 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. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για τα αναφερόμενα πλημμελήματα στο άρθρο 8 του
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Ν.3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκημα έχει παραγραφεί και γ) ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης των πολιτικών
δικαιωμάτων του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
5. Προκειμένου για άνδρες, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, ότι έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα δικαιολογητικά πρέπει 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 Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Κύπρου 30, Διοικητήριο Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι), μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον
ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και τις 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.
Η 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 Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη κ. Φουρτούνη Άννα, τηλ. επικ.: 26313 61
215).
Περίληψη της παρούσας γνωστοποίησης θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα
της Αιτωλ/νίας, και ταυτόχρονα ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης να αναρτηθεί στο Διοικητήριο
της ΠΕ Αιτωλ/νίας (Κύπρου 30, Μεσολόγγι, Τ.κ. 302 00 ) καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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