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ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 243 του Ν. 3852/2010,
2. Την με αριθμ. 55/29-12-2010 (Α.Π. 74802/ 29-12-2010) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την ανάγκη πρόσληψης τριών (3) Ειδικών Συμβούλων του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων με διορισμό και κατόπιν επιλογής.
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα διορισμού.
Οι Ειδικοί Σύμβουλοι θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή απ’ αυτούς
ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την οποία και
συνάπτεται η εργασιακή σχέση τους με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οπότε και
αρχίζει η υποχρέωσή τους για παροχή υπηρεσιών, μετά τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ανωτέρω υπόκεινται απ’ ευθείας στην ιεραρχική
εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την συνεπικουρία του έργου του.
Προσόντα:
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους άρθρα 1117 του ν. 3528/07
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β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,
Ελληνικού Ιδρύματος, ή της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένου ως ισότιμου από τις
αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.
Δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ως συνημμένα στην
αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους.
2. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει και η διοικητική εμπειρία που
διαθέτουν
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
β. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
που έχει στην κατοχή του και τα πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα θα
προσκομισθούν μόλις αυτά ζητηθούν.
γ. Τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.
Έργο των Ειδικών Σύμβουλων θα είναι να παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν
εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον συγκεκριμένο τομέα
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τον οποίο θα ορισθούν να
εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο θα απευθύνεται στον Περιφερειάρχη
για την ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και την εκπλήρωση της αποστολής της.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα
προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση
στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν τα προσόντα διορισμού, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια, Ιονίων Νήσων, Σπ. Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100
Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού υπόψιν
κ. Κυρομίτη Αλκμήνης (τηλ. επικοινωνίας: 26613-62151, 62152)
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα,
αντίγραφό της να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού
Καταστήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

