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ΓΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗ
ΣΟΤ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο

Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, έρνληαο

ππφςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. η ηνπ Ν. 2190/1994 «Σχζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα
ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α΄/1994), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην αξζξ. 1 παξ. 2 πεξ. η ηνπ Ν 3812/2009
«Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 234
Α΄/2009).
2.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 243, παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ
87/η.Α΄/2010).

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 33 β΄ ηνπ Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 225/27-12-2010, η. Α΄), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο, πξνβιέπεηαη κία (1) ζέζε εηδηθνχ ζπκβνχινπ ή επηζηεκνληθνχ ή εηδηθνχ ζπλεξγάηε,
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαζελφο Αληηπεξηθεξεηάξρε.
4. Τελ αξηζκ. 766/2010 Απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξση/θείνπ Παηξψλ κε ηελ νπνία
αλαθεξχρζεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη
Πεξηθεξεηαθνί Σχκβνπινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014.
5. Τηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5-13 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 1416/1984.
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6. Τελ αξηζκ. 55-74802/29-12-2010 Δγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθ/ζεο & Ηι.
Γηαθ/ζεο.
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΔΚ Α΄ 280/2006), ε νπνία είρε παξαηαζεί
δηαδνρηθά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη έσο ηελ 31-12-2008 (ΠΥΣ 15/2007, ΦΔΚ Α
288), ηελ 31-12-2009 (ΠΥΣ 17/2008, ΦΔΚ Α 259), ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ΠΥΣ 28/2009,
ΦΔΚ Α 237/ 31-12-2009) θαη φπσο ηζρχεη σο ζήκεξα.
8. Τν αξηζκ. πξση. ΓΥ/1-4-2011 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη γηα ηελ θάιπςε ηεο ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ εηδηθψλ
ζέζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Ν. 3852/2010, έρεη
πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην Φνξέα 072 «Υπεξεζίεο Γ. Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο» θαη Κ.Α.Δ.
0200 «Ακνηβέο ηαθηηθψλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ» ζπλνιηθήο εγγξαθείζεο πίζησζεο
16.932.448,66 επξψ.
ΓΝΩΣΟΠΟΙΔΙ
ελ πξφζιεςε:
Μηαο (1) ζέζεο Δηδηθνχ Σπλεξγάηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Ν. 3852/10, ε άζθεζε ηνπ ειεχζεξνπ
επαγγέικαηνο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε. Η ηδηφηεηα ηνπ
δηθεγφξνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηα παξαπάλσ θαζήθνληα, αλαζηέιιεη φκσο ηελ άζθεζε ηνπ
δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο..
Ο Δηδηθφο Σπλεξγάηεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, πξνζιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 243
παξ. 1, εδαθ. γ΄ ηνπ Ν. 3852/2010, απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαηφπηλ επηινγήο, ζην πιαίζην δεκφζηαο ζρεηηθήο
γλσζηνπνίεζεο δηα ηνπ ηχπνπ θαη ππφθεηηαη απ’ επζείαο ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Γηέπεηαη δε απνθιεηζηηθά απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.1416/1984 (ΦΔΚ 18Α΄), φπσο
ηζρχεη.
Τα πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε,
είλαη θαη΄ ειάρηζηνλ (άξζξν 243 παξ. 1, εδαθ. γ΄ηνπ Ν.3852/2010):
 Τα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ Ν. 1188/1981 φπσο ηζρχεη, εθηφο απφ ην αλψηεξν φξην ειηθίαο γηα ην
δηνξηζκφ.
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 Πηπρίν ή Γίπισκα Παλεπηζηεκίνπ ή ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή Γίπισκα
ηεο αιινδαπήο, ησλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
πξνθήξπμε.
 Δηδηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ πξνζιακβάλεηαη.
 Δηδηθά γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αηησι/λίαο, απαηηείηαη πηπρίν Τερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο, ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο θαη νθηαεηή (8) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία σο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ.
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα θαη λα κε ζπληξέρνπλ
ζην πξφζσπφ ηνπο θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν
πξφζιεςή ηνπο, ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/07 θσιχκαηα δηνξηζκνχ ζε ζέζε
δεκνζίνπ ππαιιήινπ.
Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη:
1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο.
2. Να έρνπλ γελλεζεί έσο θαη ην έηνο 1986.
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Σρεηηθή αίηεζε (πιήξεο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληα, ζαθήο σο πξνο ην
αίηεκα θαη ππνγεγξακκέλε).
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ( ζε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή,
πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ε πξάμε αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ
ηίηινπ απηνχ). Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα πξφζζεηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ.
3. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
4. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
5. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπσο ηζρχεη, φηη δελ έρνπλ ζηεξεζεί
νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, δελ έρνπλ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
θαη δελ έρνπλ απνιπζεί απφ δεκφζηα ππεξεζία ή ΟΤΑ ή ΝΠΓΓ, ιφγσ επηβνιήο ηεο
πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα
ζπνπδαίν ιφγν ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα έρεη παξέιζεη πεληαεηία
απφ ηελ απφιπζε.
6. Πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο, Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπσο ηζρχεη, φηη
έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.
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7. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ, πνπ αθνξά ηα ζπλεθηηκψκελα
πξνζφληα. Οη ηίηινη ζπνπδψλ γιψζζαο ζα πξέπεη λα είλαη επηπιένλ θαη επίζεκα
κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Μεηά ηελ επηινγή, ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Υπεξεζία ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1. πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ,
2. πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη
3. πηζηνπνηεηηθφ Σηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ( γηα άλδξεο ππνςεθίνπο).
ΠΡΟΘΔΜΙΑ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Τα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα έρνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ζεσξεκέλα επίζεκα απφ ηηο θαηά λφκν
αξκφδηεο αξρέο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θάθειν, κε ηελ έλδεημε επ’ απηνχ ηεο ζέζεο
γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ, λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη λα
ππνβιεζνχλ ασηοπροζώπως ζηο Σμήμα Προζωπικού και Μιζθοδοζίας ηεο Γ/νζης
Γιοικηηικού – Οικονομικού ηης Π.Δ. Αιηωλ/νίας (Κχπξνπ 1, Γηνηθεηήξην Τ.Κ. 302 00,
Μεζνιφγγη), κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο
δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, δειαδή έσο ηηο 9/5/2011.
Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 θαη ε αλαθξίβεηα ησλ
δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
Η επζχλε ηεο ζσζηήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.
Πιεξνθνξίεο ζα δίδνληαη απφ ην Τκήκα Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Υπεχζπλε Ση.Σειηκά, ηει.
Δπηθ.: 2631 3 61 215).
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο ζα δεκνζηεπηεί ζε ηξεηο (3) εκεξήζηεο ηνπηθέο
εθεκεξίδεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κηα (1) ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θαη ηαπηφρξνλα νιφθιεξν
ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο λα αλαξηεζεί ζην Καηάζηεκα ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο (Παλεπηζηεκίνπ 254, Β΄Κηήξην INTRACOM), ζηα θαηαζηήκαηα ησλ Γ/λζεσλ
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Αηησι/λίαο (Γηνηθεηήξην, Μεζνιφγγη,
Τ.θ. 302 00 ) θαη Ηιείαο (Μαλσινπνχινπ 31 – Γηνηθεηήξην, Πχξγνο Τ.θ. 271 00 ) θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο www.pde.gov.gr.
Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ
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