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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 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

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 214 του Ν. 4555/τ΄Α/ 19-07-2018 και 15 του Ν. 4623/τ΄Α/09-08-2019.
3.

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΄/30-12-2016) όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 313/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτ/κείου Πατρών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ Α΄ 280/2006), η οποία έχει παραταθεί διαδοχικά από την
ημερομηνία λήξης της έως σήμερα.
6. Την αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία έγινε ο Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019).
7. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/280187/17135/27-09-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της αμοιβής μιας
θέσης ειδικού συμβούλου για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση
στον εκτελούμενο προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2019 ενώ σχετικές πιστώσεις θα
εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0342 και 0352.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση:
Mιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/10 όπως ισχύει :
 Ο Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη, προσλαμβάνεται, από τον Αντιπεριφερειάρχη

με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο δημόσιας σχετικής
γνωστοποίησης δια του τύπου και υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη για
την επικουρία του οποίου πραγματοποιείται η πρόσληψη. Ο Ειδικός Σύμβουλος παύει να ασκεί τα καθήκοντά
του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Αντιπεριφερειάρχης που τον προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για
οποιονδήποτε λόγω τα καθήκοντά του.


Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου , είναι :


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,
σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή



Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που
αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,
ανάλογη με τα αντικείμενο στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να
αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή



από την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων - υπολογιστικών φύλλων - υπηρεσιών διαδικτύου).



Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας .



Πενταετή τουλάχιστον δραστηριότητα στην ειδικότητα του.

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 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 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 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).

2.

Φωτοαντίγραφο πτυχίου

(σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να

προσκομίζονται πράξεις αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών). Το ίδιο
ισχύει και για πρόσθετους τίτλους σπουδών.
3.

Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

4.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
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5.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6.

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για τα αναφερόμενα πλημμελήματα στο άρθρο 8 τουΝ. 3528/2007, β) δεν είναι υπόδικος
που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, γ) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης των πολιτικών δικαιωμάτων του, δ) δεν τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε)δεν απολύθηκε από
θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση

7.

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.

8.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο κάθε άλλου δικαιολογητικού, που αφορά τα συνεκτιμώμενα προσόντα, καθώς και
κάθε ιδιωτικού εγγράφου το οποίο έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τλΑ΄/26-3-2014) περί «κατάργησης υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων». Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι επιπλέον και επίσημα
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 28 ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει και οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν σχετικά
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα / Φορείς Έντυπα Διαδικασίες /
Παραρτήματα ανακοινώσεων: Απόδειξη Γλωσσομάθειας .
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του

άρθρου 27 ΠΔ

50/2001 όπως ισχύει και οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν σχετικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα / Φορείς / Έντυπα
- Διαδικασίες / Παραρτήματα ανακοινώσεων: Απόδειξη χειρισμού Η/Υ .
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/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.
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, 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 Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας, (Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο
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Τ.Κ. 27131 Πύργος), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και τις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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 την υπάλληλο Μικέλη Πολυξένη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. Επικ.:
26213-60355).
Περίληψη της παρούσας γνωστοποίησης να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ταυτόχρονα ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης να αναρτηθεί στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στο Κατάστημα της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254,
Β΄Κτήριο INTRACOM) ), στο κατάστημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

