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ΓΖΜΟΗΑ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΩΖ ΜΗΑ (1) ΘΔΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΟΝ ΔΗΓΗΚΟ
ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 «Κψδηθαο Καηάζηαζεο
Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ»(ΦΔΚ 143/Α'/28-6-2007) φπσο
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 246 θαη 86 ηνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη
Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ Α'/114), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 11 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ
138/η.Α'/16-6-2011).
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα
Καιιηθξάηε» (Α' 87) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν.
3979/2011 (Α'138) θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.5α ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Ν. 4071/2012 (Α' 85)
5. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκφ 52546/16-12-2011 Υπνπξγηθήο Απφθαζεο
(Β'2854), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφ νηθ.17550/04-052012 φκνηά ηεο (Β' 1505).
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6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα ΟΔΥ (ΦΔΚ 515/Β/28-2-2014) ηεο ππεξεζίαο
καο, θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γη ηελ πιήξσζε κίαο (1)
ζέζεο εηδηθνχ ζπλεξγάηε.
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΔΚ 280/η.Α'/18-122006) φπσο ηζρχνπλ.
8. Τν κε αξ. πξση. Οηθ.28115/12-7-2012 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ:
Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάζεη ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη νχηε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ
Ν. 4057/2012 έγθξηζε γηα ην πξνζσπηθφ εηδηθψλ ζέζεσλ ησλ ΟΤΑ α'
θαη β' βαζκνχ, θαζψο εμνκνηψλεηαη απφ άπνςε ζπλεπεηψλ κε ηνπο
κεηαθιεηνχο ππαιιήινπο.
9. Τελ ππ.αξηζκ. 7143/11-7-2017 βεβαίσζε επάξθεηαο πηζηψζεσλ πνπ
εμέδσζε ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Δ.Γ.Σ.Ν.Α.,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία Σηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο Κ.Α.Δ.: 1)
02.00.00.6031.01 κε ηίηιν «Απνδνρέο εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηνπ
Δ.Γ.Σ.Ν.Α.» & 2) 02.00.00.6053.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ», ζπλνιηθψλ πνζψλ χςνπο 11.550,65 &
7.093,22 αληίζηνηρα, γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ελφο (1) εηδηθνχ
ζπλεξγάηε θαη ζα πξνβιεθζνχλ ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ επφκελσλ εηψλ.
10. Τελ ππ' αξηζκ. 704/4-2-2015 Απφθαζε Πξνέδξνπ (νξζή επαλάιεςε
ηεο ππ. αξηζκ. 408/22-1-2015) κε ηελ νπνία αλαζέηεη ην δηθαίσκα
ππνγξαθήο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΔΓΣΝΑ θ. Ισάλλε Γξίβα.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Τελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο εηδηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Γ.Σ.Ν.Α. Σπγθεθξηκέλα ζα παξέρεη ζπκβνπιέο
θαη ζα δηαηππψλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο ζε ζέκαηα δεκνζηφηεηαο,
ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δνκψλ ηνπ Δ.Γ.Σ.Ν.Α. θαζψο θαη γηα ηελ
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Τν ζπκβνπιεπηηθφ
ηνπ έξγν ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Γελ ζα αζθεί αξκνδηφηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο.
Η πξφζιεςε ζα γίλεη κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
163 ηνπ Ν.3584/2007 «Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Υπαιιήισλ»
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη:


Να έρνπλ πηπρίν ΑΔΙ ή ΤΔΙ



Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο



Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ ζα επηιεγνχλ.



Οη άληξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή
λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.

ΑΔΑ: 6ΒΒΗΟΡ05-Α6Ν



Να κελ ππάξρεη θψιπκα πξφζιεςεο απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία
ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή απφιπζε απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο
ή ΟΤΑ ή άιινπ ΝΠΓΓ (Ν. 3584/2007, 4057/2012)

Τα αλσηέξσ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα
πξνζεζκίαο ππνβνιήο σλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, φζν θαη θαηά ην ρξφλν
πξφζιεςεο.
Γηα ηελ πξφζιεςε ζα εθηηκεζνχλ ηα παξαθάησ:


Η πξνζσπηθφηεηα



Η εηδίθεπζε ζε
πξνβνιήο θαη
επαγγεικαηηθή
γλψζεηο θαη
απαζρφιεζεο.



Η θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ/ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ.



Η γλψζε ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο γιψζζαο.

επηζηεκνληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο,
ελεκέξσζεο, ε νπνία απνδεδεηθλχεηαη κε αμηφινγε
απαζρφιεζε ή επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε ή επαξθείο
ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγα κε ηα αληηθείκελα

Σχκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 «Κψδηθαο
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ» ην έξγν ηνπ εηδηθνχ
ζπκβνχινπ αλαζηέιιεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο.
Η άζθεζε ηνπ ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε
θαζεθφλησλ ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην
θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Δ.Γ.Σ.Ν.Α., Άληεξζελ 6 & Μσξατηε 90, Αζήλα ΤΚ
11525 ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε ππνςεθηφηεηα, κε
ζπλεκκέλα επθξηλή θσηναληίγξαθα:
1. Τίηισλ ζπνπδψλ (ΑΔΙ ή ΤΔΙ) ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδίθεπζεο
ζε επαγγεικαηηθφ ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΤΑ ή Μεηαπηπρηαθνχ
/Γηδαθηνξηθνχ
2. Δπηθπξσκέλα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ησλ
ηίηισλ ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη
θάηνρνο ηίηινπ μέλεο γιψζζαο
3. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη
ηαπηφηεηαο ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαηφρνπ)
4. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο*
5. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ*
6. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο (γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο)*
(ηα σπ. αρηζκ. 4,5 θαη 6 δηθαηοιογεηηθά αλαδεηούληαη ασηεπάγγειηα από
ηελ σπερεζία)
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7. Υπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/1986) πεξί κε θαηνρήο άιιεο ζέζεο ζην
Γεκφζην Τνκέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ηνπ Ν.
1256/82
8. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75), φπσο ηζρχεη φηη:
α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα
θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί
ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή ζπθνθαληηθή
δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο
β. δελ είλαη ππφδηθνη πνπ λα έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα
γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα α', έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη
παξαγξαθεί
γ. δελ έρνπλ, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα
δ. δελ ηεινχλ είηε ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή
κεξηθή) είηε ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή)
είηε ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο.
ε. δελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ΟΤΑ ή άιιν ΝΠΓΓ
ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα έρεη
παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε.
9. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
10. Σε πεξίπησζε πιήξσζεο ζέζεο ζπλεξγάηε κε απφθνηην δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ε εηδίθεπζε ζε επαγγεικαηηθφ ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΤΑ,
απνδεηθλχεηαη κε αμηφινγε επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε (δεκνζηεχζεηο,
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θιπ) ή αμηφινγε επαγγεικαηηθή
απαζρφιεζε ή επαξθείο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγε κε ηα
αληηθείκελα απαζρφιεζεο. Δπίζεο ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί λα
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ σο
επαγγεικαηηψλ εηδηθήο εκπεηξίαο.
Δάλ ο ηίηιος ζποσδώλ έτεη αποθηεζεί ζηελ αιιοδαπή απαηηείηαη:
Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΤΣΑ ή ην ΙΤΔ γηα ηελ ηζνηηκία, ή ηζνηηκία
κε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο
απηνχ κε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ
αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (ΓΟΑΤΑΠ)πεξί ηζνηηκίαο ή ηζνηηκίαο θαη
αληηζηνηρίαο, θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηελ
βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ
πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε
ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε
κεηάθξαζή ηεο.
Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο
απφ ην Σπκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο (ΣΑΔΙ) ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ. 165/2000 (ΦΔΚ 149 Α') φπσο ηζρχεη, εμαηξνχληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεσο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ
αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ.
Απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ν ππνςήθηνο πνπ ππνβάιιεη
αλππφγξαθε ή εθπξφζεζκε αίηεζε, ή δελ θαηέρεη φια ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά.
Η αίηεζε επέρεη ζέζε Υπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86
θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο
πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
Οη αηηήζεης σποβάιιοληαη ζε αποθιεηζηηθή προζεζκία δέθα (10)
εκεροιογηαθώλ εκερώλ από ηελ επόκελε ηες δεκοζίεσζες ηες
παρούζας ζε δσο ηοπηθές εθεκερίδες ηοσ Νοκού, ήηοη ηελ 24ε Ηοσιίοσ
2017.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ ιήμε θαηάζεζεο ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
ζε ρξφλν πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλέληεπμε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ
Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
ρψξνπ ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ Δ.Γ.Σ.Ν.Α. θαη ζα αλαξηεζεί ζε δχν (2)
ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ, θαη ηαπηφρξνλα ζα θαηαρσξεζεί ζηε
«ΓΙΑΥΓΔΙΑ» θαζψο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Γ.Σ.Ν.Α.

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Γενικός Γραμματέας τοσ ΔΓΝΑ

Γιάννης Γρίβας

