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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΙ(6)ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
ΕΒΡΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 Α)
2. Το άρθρο 34 εδ.β’ του Π.∆.144/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
3. Την µε αριθµ. 55 και Αρ.Πρωτ.74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του
Υφυπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
4. Το άρθρ 67, παρ. 6 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄)’ όπως
ισχύει
5. Τν µε αρ. Πρωτ.∆∆17/3/1/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν.
Μακεδονίας Θράκης µε την οποία ορίσθηκαν τρείς(3) Θεµατικοί
Αντιπεριφερειάρχες
6. Την ανάγκη πρόσληψης έξη(6) ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών
συνεργατών ή ειδικών συνεργατών για τη στελέχωση των γραφείων
των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
,καθώς και των θεµατικών Πρωτογενή Τοµέα, Τουρισµού και
Κοινωνικής Μέριµνας.
Καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει αίτηση προς την Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας Θράκης, στην ∆ιεύθυνση: Κακουλίδη 1, 691 00 Κοµοτηνή, µέχρι
και τη Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 (τελευταία ηµέρα πρωτοκόλλησης της
αίτησης).
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Προσόντα: Οι ενδιαφερόµενοι απαιτείται:
Α) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται στο
ν.3528/2007.
Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή ∆ιπλώµατος Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ, Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται µε αξιόλογη
επιστηµονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς
γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα που θα
απασχοληθούν. Η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την
ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας.
Ειδικά για τους επιστηµονικούς συνεργάτες απαιτείται και διδακτορικό
δίπλωµα ή τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών ανωτάτης σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές µελέτες σχετιζόµενες µε το αντικείµενο της
απασχόλησής τους.
∆ικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναφέροντας τη θέση στην οποία
επιθυµούν να προσληφθούν , δηλαδή στο γραφείο ποίου Αντιπεριφερειάρχη ,
καθώς και την ιδιότητα (ειδικός σύµβουλος, επιστηµονικός συνεργάτης,
ειδικός συνεργάτης). Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται µε συνηµµένα:
α1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ή των τίτλων σπουδών τους.
α2. Βιογραφικό σηµείωµα.
α3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
1. Έλαβε γνώση των αρµοδιοτήτων και δεσµεύσεων του Ειδικού
Συµβούλου, επιστηµονικού συνεργάτη ή Ειδικού Συνεργάτη,
όπως αναγράφονται στο άρθρο 243 του Ν.3852/2010 και ότι
γνωρίζει ότι η θέση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των
παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984
2. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια και τα
πρωτότυπα ή θεωρηµένα αντίγραφα θα προσκοµισθούν µόλις
αυτά ζητηθούν. Επίσης ότι τα αναφερόµενα στο Βιογραφικό
σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή.
α4. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γραφείο θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη,
πρέπει να υποβληθεί επιπρόσθετα Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην
οποία να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόµενος διατίθεται να προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε οποιαδήποτε πόλη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

∆ιευκρινίζεται ότι:
1. Η επιλογή θα γίνει κατά την κρίση και µε απόφαση των αντίστοιχων
Αντιπεριφερειαρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 243 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 Α) και την µε αριθµ. 55 και Αρ.Πρωτ.74802/29-12-2010
Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
1. Όσοι θα προσληφθούν σε γραφεία χωρικών Αντιπεριφερειαρχών θα
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα του Αντίστοιχου Αντιπεριφερειάρχη
(Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη)
2. Όσοι θα προσληφθούν σε γραφεία θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών θα
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε πόλη της Περιφέρειας επιλέξει
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ο θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης, ακόµη και αν αυτή δεν είναι η έδρα της
Περιφέρειας ή κάποιας Περιφερειακής Ενότητας
3. Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5
έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/84 όπως ισχύει.
4.Η θητεία του Ειδικού Συµβούλου, Επιστηµονικού συνεργάτη ή ειδικού
συνεργάτη διαρκεί όσο και η θητεία του Αντιπεριφερειάρχη, οι δε ιδιώτες που
θα προσληφθούν θα έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και εποµένως θα διέπονται από τις σχετικές διατάξεις για αυτή την
κατηγορία προσωπικού (π.χ. άδειες κ.λ.π)
5.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος και σε όσους έχουν την ιδιότητα
ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος είναι
ασυµβίβαστη µε την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συµβούλου και του
Ειδικού ή Επιστηµονικού Συνεργάτη .
6.Οι αποδοχές καθορίζονται µε την αριθµ. 2007203/770/0022/12-2-1996(ΦΕΚ
99Β) ΚΥΑ.
7.Η αµοιβή τους θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό της
Περιφέρειας ΑΜΘ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αριστείδης Γιαννακίδης

