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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ∆ΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου14 παρ.2 περ.ιι του Ν.2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009)
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆/τος 137/2010(ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010)
«Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», σύµφωνα µε τις οποίες
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προβλέπονται δέκα (10) θέσεις ειδικών
συµβούλων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄/28-122009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις»
5. Το µε αρ.πρωτ.6150/693/5-4-2011 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την πρόσληψη
των δέκα (10) Ειδικών Συµβούλων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στον
Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οποίος εγκρίθηκε µε την
αριθµ.40 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί η
απαιτούµενη πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑΕ 0211, 0289 & 0213.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικών Συµβούλων στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ειδικότερα:
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Α. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συµβούλων για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειάρχη.
Β. Έξι (6) θέσεις Ειδικών Συµβούλων για την κάλυψη των αναγκών των
Αντιπεριφερειαρχών Βορείου Αιγαίου ως εξής:
1.Μία θέση Ειδικού Συµβούλου
Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου
2. Μία θέση Ειδικού
Αντιπεριφερειάρχη Χίου

για

την

κάλυψη

των

Αναγκών

του

Συµβούλου

για

την

κάλυψη

των

Αναγκών

του

3. Μία θέση Ειδικού Συµβούλου
Αντιπεριφερειάρχη Σάµου

για

την

κάλυψη

των

Αναγκών

του

4. Μία θέση Ειδικού Συµβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού
5. Μία θέση Ειδικού Συµβούλου για την κάλυψη των Αναγκών
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού και ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

του

6. Μία θέση Ειδικού Συµβούλου για την κάλυψη των Αναγκών
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Μηχανηµάτων

του

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης — Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν .
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαχθεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.
4. Να µην υπάρχει κώλυµα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).
Για την κάλυψη των θέσεων αυτών, θα προτιµηθούν εκείνοι οι οποίοι θα έχουν
πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόµιµα
προσόντα, πρέπει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τρεις ηµερήσιες τοπικές
εφηµερίδες της Περιφέρειας, να υποβάλλουν στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆/νσης
∆ιοίκησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Φάωνος 3 - ΤΚ 81100 – Μυτιλήνη
(υπεύθυνη υπάλληλος Ευστρ. Ελευθερίου), σχετική αίτηση στην οποία θα
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επισυνάπτουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στην οποία θα αναφέρουν τη θέση
ή τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου*
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) *
Τίτλο Σπουδών
Τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος
τίτλου ξένης γλώσσας
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986) περί µη κατοχής άλλης θέσης στο
∆ηµόσιο Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.
1256/82.
8. Βιογραφικό Σηµείωµα.
( *τα αριθµ. 2, 3 και 4 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία)
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι θεωρηµένα επίσηµα
από τις κατά νοµό αρµόδιες αρχές και να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό
φάκελο, που θα συνοδεύει τη αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν
εµπρόθεσµα.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα
και να µην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν. 3 528/2007).

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης —
Πρόγραµµα Καλλικράτης», το έργο των ειδικών συµβούλων αναστέλλει την άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος.

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλµατος είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση
καθηκόντων του ειδικού συµβούλου.

Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη κατάθεσης των νόµιµων δικαιολογητικών και σε
χρόνο που Θα γνωστοποιηθεί, θα πραγµατοποιηθεί συνέντευξη των ενδιαφεροµένων.
Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευτεί σε τρείς (3) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες της
Περιφέρειας Β.Α. και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου .
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3. Εκτελεστικό Γραµµατέα
4. ∆/νση ∆ιοίκησης
-Τµήµα Προσωπικού(σε δύο αντίγραφα)
5. ∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)

