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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ
ΠΛΗΡΧΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗ
ΣΟΤ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
ΓΝΧΣΟΠΟΙΔΙ
Την ππόζλητη:
Μιαρ (1) θέζηρ Διδικού Σςνεπγάηη για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηος, με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος
σπόνος.
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ
Οι ςποτήθιοι για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ ππέπει:
1. Να είναι Έλληνερ πολίηερ.
2. Να έσοςν γεννηθεί έυρ και ηο έηορ 1986.
3. Να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος απαιηείηαι για ηην εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν
ηηρ θέζηρ πος επιλέγοςν.
4. Να έσοςν ηα απαιηούμενα πποζόνηα και να μη ζςνηπέσοςν ζηο ππόζυπό ηοςρ καηά ηο σπόνο λήξηρ ηηρ
πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν Αιηήζευν και καηά ηο σπόνο ππόζλητή ηοςρ, ηα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο
8 ηος Ν. 3528/07 κυλύμαηα διοπιζμού ζε θέζη δημοζίος ςπαλλήλος.
5. Οι άνδπερ ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν εκπληπώζει ηιρ ζηπαηιυηικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ ή να έσοςν
απαλλαγεί νόμιμα από αςηέρ.
6. Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 243 ηος Ν. 3852/10, η άζκηζη ηος ελεύθεπος επαγγέλμαηορ
είναι αζςμβίβαζηη με ηην άζκηζη καθηκόνηυν ηος ειδικού ζςνεπγάηη. Η ιδιόηηηα ηος δικηγόπος δεν
είναι αζςμβίβαζηη με ηα παπαπάνυ καθήκονηα, αναζηέλλει όμυρ ηην άζκηζη ηος δικηγοπικού
επαγγέλμαηορ.
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ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Τα πποζόνηα διοπιζμού πος απαιηούνηαι για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ ηος Διδικού Σςνεπγάηη, είναι καη΄
ελάσιζηον (άπθπο 243 παπ. 1, εδαθ. γ΄ηος Ν.3852/2010):
 Πηςσίο ή Γίπλυμα Πανεπιζηημίος ή ΤΔΙ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμο πηςσίο ή Γίπλυμα ηηρ
αλλοδαπήρ, ηυν ειδικοηήηυν πος απαιηούνηαι ζύμθυνα με ηην παπούζα πποκήπςξη.
 Διδική εμπειπία ζηον ηομέα πος πποζλαμβάνεηαι.

 Διδικά για ηην κάλςτη ηηρ θέζηρ ηος Διδικού Σςνεπγάηη ηος Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ.
Αιηυλ/νίαρ, απαιηείηαι πηςσίο Τεσνολογικήρ καηεύθςνζηρ, ηηρ Σσολήρ Γιοίκηζηρ και

Οικονομίαρ και οκηαεηή (8) ηοςλάσιζηον εμπειπία υρ Πποφζηάμενορ Λογιζηηπίος.
ΑΙΣΗΔΙ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Τα δικαιολογηηικά ππέπει να έσοςν απίθμηζη, να είναι θευπημένα επίζημα από ηιρ καηά νόμο
απμόδιερ απσέρ και να είναι ηοποθεηημένα μέζα ζε θάκελο, με ηην ένδειξη επ’ αςηού ηηρ θέζηρ για ηην
οποία εκδηλώνεηαι ενδιαθέπον, να ζςνοδεύοςν ηην αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ και να ςποβληθούν
ασηοπροζώπως ζηο Σμήμα Προζωπικού & Μιζθοδοζίας ηης Γ/νζης Γιοικηηικού-Οικονομικού ηης
Π.Δ. Αιηωλ/νίας (Κύππος 1, Γιοικηηήπιο Τ.Κ. 302 00, Μεζολόγγι), μέζα ζε αποκλειζηική πποθεζμία
δέκα (10) ημεπών από ηην επόμενη ηηρ ηελεςηαίαρ δημοζίεςζηρ ηηρ γνυζηοποίηζηρ ζηον ημεπήζιο ηύπο,
δηλαδή έυρ ηιρ 9/05/2011.
Η αίηηζη επέσει θέζη ςπεύθςνηρ δήλυζηρ ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/86 και η ανακπίβεια ηυν
δηλούμενυν ζηοισείυν επιζύπει ηιρ πποβλεπόμενερ ποινικέρ και διοικηηικέρ κςπώζειρ.
Η εςθύνη ηηρ ζυζηήρ ζςμπλήπυζηρ ηηρ αίηηζηρ είναι αποκλειζηικά ηος ςποτηθίος.
Πληποθοπίερ θα δίδονηαι από ηο Τμήμα Πποζυπικού & Μιζθοδοζίαρ, ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ
(Υπεύθςνη Ση. Σελιμά, ηηλ. Δπικ.: 2631 3 61 215).
Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ γνυζηοποίηζηρ θα δημοζιεςηεί ζε ηπειρ (3) ημεπήζιερ ηοπικέρ εθημεπίδερ ηηρ
Πεπιθέπειαρ, μια (1) ζε κάθε Πεπιθεπειακή Δνόηηηα και ηαςηόσπονα ολόκληπο ηο κείμενο ηηρ
πποκήπςξηρ να αναπηηθεί ζηο Καηάζηημα ηηρ Γ/νζηρ Γιοίκηζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ
(Πανεπιζηημίος 254, Β΄Κηήπιο INTRACOM), ζηα καηαζηήμαηα ηυν Γ/νζευν Γιοικηηικού-Οικονομικού
ηυν Πεπιθεπειακών Δνοηήηυν Αιηυλ/νίαρ (Γιοικηηήπιο, Μεζολόγγι, Τ.κ. 302 00 ) και Ηλείαρ
(Μανυλοπούλος 31 – Γιοικηηήπιο, Πύπγορ Τ.κ. 271 00 ) καθώρ και ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ www.pde.gov.gr.
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