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Κοζάνη , 20 - 11- 2014
Αρ. Πρωτ.: 120828/3875

«Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φλώρινας»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2.

Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.1 παρ. 1 εδ. Β) και παρ. 2 της παραγράφου ΣΤ.
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (ΦΕΚ 222 Α΄)

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18
Α΄) , όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄)
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. γ. του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄)
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 παρ. ια του άρθρου 14 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ι του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄)
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7. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄)
8. Την υπ΄αριθ. 230/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
9. Την υπ’ αριθ. 2569/13-11-2014 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν.
Φλώρινας, ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για πληρωμή μισθοδοσίας ενός
(1) ειδικού Συμβούλου.
10. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).Δικαιούται επίσης να είναι
υποψήφιοι: α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει
παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της , β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την
απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους
τέτοιο κώλυμα.
3. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη.
•
1.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., στο οποίο θα αναγράφεται ο
ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη
βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά πτυχία ή διπλώματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τα οποία έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας
από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α΄), όπως ισχύει
κάθε φορά.
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3. Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών
ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) , όπως ισχύει, ότι:
-δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
-δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση
-δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και σε καταφατική
περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις , από τα οποία να τεκμαίρεται η εμπειρία.
Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθμηση, να συνοδεύονται από αίτηση υποψηφιότητας
και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.
Για την πρόσληψη, εκτός των παραπάνω, θα εκτιμηθεί:
-

Το είδος του πτυχίου

-

Η γνώση ξένων γλωσσών

-

Η επαγγελματική εμπειρία.

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. 3528/2007).
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 Διοίκησης — 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.
Οi ανωτέρω διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 13 του
άρθρου 67 του ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α΄)
Οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες δεν εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ. της
Περιφέρειας αλλά υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση των Περιφερειαρχών
και των Αντιπεριφερειαρχών για τη συνεπικουρία του έργου τους και η θητεία τους
διαρκεί όσο η θητεία των ανωτέρω αιρετών, οι δε προσλαμβανόμενοι ιδιώτες έχουν
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως για το χρόνο εργασίας
στις θέσεις αυτές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κατηγορίας προσωπικού
ορισμένου χρόνου. (π.χ. άδειες κλπ)
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Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως,
είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε με
συστημένη επιστολή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τέσσερις ημερήσιες
τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ –
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο- 53100 Φλώρινας – 2ος
Όροφος (υπόψη κ. Αχιλλέα Πέτρου)
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Περιφερειάρχη
2 κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες
3) κ.κ. Γενικούς ∆ιευθυντές
4) ∆/νσεις ∆ιοίκησης & Οικονοµικού
των Π.Ε. της Π.∆.Μ. (µε την παράκληση
να φροντίσουν για την ανάρτηση)
5) ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (για τη δηµοσίευση)
6) Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων (για την δηµοσίευση της παρούσης στον τύπο)

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Χρον. Αρχείο + Φ. Ειδικοί Σύµβουλοι

