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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

Πλήρωζης μίας (1) θέζης Δπιζηημονικού  σνεργάηη  

Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/η. Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή  ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4623/2019 (Φ.Δ.Κ. 134/η. Α΄/9-8-2019) 

«Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο 

ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα». 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο θαη 13 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.1416/1984 (Φ.Δ.Κ. 18/η. Α΄), όπσο 

ηζρύνπλ. 

3. Σν Π.Γ. 148/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» (Φ.Δ.Κ.  241/η. Α΄), όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. η ηνπ Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α΄), «Αλακόξθσζε 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύνπλ. 

5. Σν άξζξν 4 ηεο Π.Τ.. 33/2006 (ΦΔΚ 280/η.Α΄), όπσο ηζρύεη. 

6. Σελ αξηζκ. 21/24-6-2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο κε ηελ νπνία 

αλαθεξύρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο, θαη νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

7. Σελ αξηζκ. πξση. νηθ.195090/2921/2-9-2019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 

«Οξηζκόο ρσξηθώλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεξεάο Διιάδαο» (ΦΔΚ 705/ΣΟΓΓ/9-9-2019)   

8. Σν ππ. αξηζκ. πξση. (νηθ.) 28115/12-7-2012 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: Β41ΞΝ-ΣΤΓ), ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ απαηηείηαη νύηε κεηά ηελ 

ηζρύ ηνπ Ν.4057/2012 έγθξηζε γηα ην πξνζσπηθό εηδηθώλ ζέζεσλ ησλ ΟΣΑ β΄ βαζκνύ (εηδηθνί 

ζύκβνπινη, εηδηθνί ζπλεξγάηεο, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο) θαζώο εμνκνηώλεηαη από άπνςε 

ζπλεπεηώλ κε ηνπο κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο. 

ΑΔΑ: ΩΦ4Μ7ΛΗ-Η38



 
9. Σελ αξηζκ. πξση. 208018/6325/8-10-2019 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ - Γεκνζηνλνκηθνύ 

Διέγρνπ Π. η. Δ. ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε πίζησζεο.  

10. Σηο ππ. αξηζκ. 182/9-1-2019 (ΑΓΑ:ΧΗΣΦ7ΛΖ-ΘΒ), 184/9-1-2019 (ΑΓΑ: 753Θ7ΛΖ-Ρ25), 191/9-1-

2019 (ΑΓΑ:ΧΧΧΕ7ΛΖ-93Χ), 193/9-1-2019 (ΑΓΑ:ΦΔΟ7ΛΖ-ΥΥ0), 329/9-1-2019 (ΑΓΑ: ΧΖΡ37ΛΖ-

ΦΧΧ) θαη 355/9-1-2019 (ΑΓΑ:6Δ4Λ7ΛΖ-ΑΒ1) απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πηζηώζεσλ γηα ηελ 

θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο επηζηεκνληθνύ ζπλεξγάηε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Βνησηίαο. 

11. Σελ αλάγθε πιήξσζεο κίαο (1) ζέζεο Δπηζηεκνληθνύ  πλεξγάηε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Σελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ίζε κε ηελ ζεηεία ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 

Οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει: 

1. Να θαηέρνπλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ όπσο πξνβιέπνληαη από ηα άξζξα 4 έσο 9 ηνπ Ν. 

3528/2007: 

- Να είναι Έλληνες πολίηες. 

- Να έτοσν ζσμπληρώζει ηο 21ο έηος ηης ηλικίας ηοσς.  

- Να έτοσν ηην σγεία και ηη θσζική καηαλληλόηηηα ποσ απαιηείηαι για ηην εκηέλεζη ηων 

καθηκόνηων ηης θέζης ποσ θα επιλεγούν. 

- Οι άνδρες να έτοσν εκπληρώζει ηις ζηραηιωηικές ηοσς σποτρεώζεις ή να έτοσν απαλλαγεί 

νόμιμα από ασηές.  

- Να μην σπάρτει κώλσμα διοριζμού ζε θέζη δημοζίοσ σπαλλήλοσ από ποινική καηαδίκη ή 

σποδικία ή απαγόρεσζη ή δικαζηική ζσμπαράζηαζη (άρθρο 8 ηοσ Ν. 3528/2007). 

2. Να θαηέρνπλ πηπρίν ή δίπισκα Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή 

δίπισκα ηεο αιινδαπήο, ζρεηηδόκελα κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζήο ηνπο  

3. Να θαηέρνπλ δηδαθηνξηθό δίπισκα ή ηίηιν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ρνιήο Αλώηαηεο 

Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή αμηόινγεο εηδηθέο κειέηεο, ζρεηηδόκελα κε ην 

αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζήο ηνπο. 

 

Γηα ηελ πξόζιεςε ζα εθηηκεζεί πεξαηηέξσ :  

 Δκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο παξέκβαζεο   

 Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

 

Ο αλσηέξσ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ππόθεηηαη απεπζείαο ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηεο 

Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ηελ επηθνπξία ηεο νπνίαο πξνζιακβάλεηαη. 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦ4Μ7ΛΗ-Η38



 
Γικαιολογηηικά : 

     Οη ππνςήθηνη γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο  (Φίισλνο 35-39, Σ.Κ. 32131, Ληβαδεηά), κέζα ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα πέληε (5) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηνλ ηνπηθό ηύπν, αίηεζε 

ζπλνδεπόκελε από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά : 

 Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 

 Φσηναληίγξαθν δηδαθηνξηθό δίπισκα ή ηίηινπ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (αλαιπηηθό). 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί κε θαηνρήο άιιεο ζέζεο ζηνλ Γεκόζην Σνκέα (άξζξν 2 

παξ. 3 ηνπ Ν.1256/1982). 

 Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ θαη ρεηξηζκνύ Ζ/Τ 

 Πηζηνπνηεηηθά/ βεβαηώζεηο από ηα νπνία λα απνδεηθλύεηαη ε εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

παξέκβαζεο 

 
     Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί ζε δύν εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο ηεο έδξαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, λα αλαξηεζεί : α) ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Βνησηίαο β) ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη γ)  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο.  

 
                             Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 
 

    ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΦ4Μ7ΛΗ-Η38
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