Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.11.22 14:27:23
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ

ΑΔΑ: 94ΤΝ46ΜΜ4Ο-ΧΒΖ

Ρόδος , 22/11/2022
Α.Π : 2316

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 155917520000
Ι. ΚΑΖΟΥΛΗ 8, ΤΚ. 85131, ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες :
Πατρός Μιχάλης
Τηλ :
22411 15950
Email :
fodsanotiouaigaiou@gmail.com

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
Έχοντας υπόψη:
•
•
•

•
•
•
•

Τις διατάξεις του ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»
Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4586/2020 (ΦΕΚ Α92/7-5-2020)
Το Απόσπασμα πρακτικού της 19ης Απριλίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού
Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., με
θέμα: «Ανασυγκρότηση σε σώμα του ΔΣ – Ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σε έναν ή
περισσότερους Συμβούλους» (ΑΔΑ: 618Υ46ΜΜ4Ο-Ε08)
Το γεγονός ότι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 241 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α133/19-07-2018) βάσει πληθυσμιακών δεδομένων, έως τρεις (3) θέσεις Ειδικών
Συνεργατών.
Το Πρακτικό της 27ης Δεκεμβρίου 2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΦΟΔΣΑ
Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., με θέμά «Έγκριση Προϋπολογισμού ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έτους 2022».
Το Πρακτικό της 26ης Αυγούστου 2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΦΟΔΣΑ
Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., με θέμά «Έγκριση Προϋπολογισμού ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους
2023».
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143) όπως ισχύει.

Γνωστοποιεί ότι:
Ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης ενός (1) ειδικού συνεργάτη, με έδρα την νήσο Κω, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων για να
παρέχει τις επιστημονικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα διοικητικά–οικονομικά ζητήματα
που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον
οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων
γνωμών, γραπτών ή προφορικών στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο τη βελτίωση της
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αποτελεσματικότητας του Φορέα σε θέματα που αφορούν διοικητικά–οικονομικά ζητήματα που άπτονται
στους τομείς των αρμοδιοτήτων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και
τους τριάντα τέσσερις (34) Δήμους, Ο.Τ.Α μέλη του Φορέα.
Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης,
δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με
τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Προέδρου, για την
επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.
Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007 ( άρθρα 11 έως και 17) με την προσκόμιση,
-πιστοποιητικού ποινικού μητρώου,
-πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές(για του
άντρες),
-πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας,
-πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου
πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής
γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα
οικονομικής διοίκησης ή και τραπεζικού τομέα ή και τραπεζικής λογιστικής τουλάχιστον 2 ετών.
δ) Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε Ο.Τ.Α με οποιαδήποτε σχέση, η οποία αποδεικνύεται με χωριστή
βεβαίωση, στην οποία δηλώνονται ο φορέας το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
ε) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος ειδικός Συνεργάτης ενδέχεται να
συμπίπτουν με καθήκοντα άλλων ειδικών συμβούλων ή συνεργατών ή υπαλλήλων, εφόσον δεν υπάρχει
ρητή περί του αντιθέτου απαγόρευση.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5)
ημερών από την αποχώρηση του Προέδρου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο
αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για
τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε με απόφαση του Προέδρου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Προέδρου, η λύση της
εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, η δε σχετική πράξη
έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε σφραγισμένο φάκελο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε (δ/νση: Ι. Καζούλη 8, ΤΚ: 85131, Ρόδος, Υπόψη κου Πατρού
Μιχάλη) μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της
δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Σταθμός στην
Ενημέρωση», δλδ η προθεσμία αρχίζει την 25η Νοεμβρίου 2022.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα,
Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
Αντίγραφο Πτυχίου ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής συνοδευόμενο με πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν.3584/07,
Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης,
Πιστοποιητικού ποινικού μητρώου,
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους
άντρες),
Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας,
Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία-επαγγελματική ενασχόληση του ενδιαφερόμενου
των οριζόμενων στις παραγράφους γ και δ.
Πιστοποιητικό απόδειξης της Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Για την εμπειρία-επαγγελματική ενασχόληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν:
• Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν
εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα που απασχολούνται ή
απασχολήθηκαν, στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η επιλογή θα γίνει από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την
κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07) και η
Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
H πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η γνωστοποίηση αυτή θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του φορέα, θα δημοσιευθεί σε μία τοπική
εφημερίδα της νήσου Κω και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΦΟΔΣΑ
Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, ή στο τηλ 22411 15950.

Ο Πρόεδρος
ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

Γιώργος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
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