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Θέµα 	«Πλήρωση τριών (3) Θέσεων Ειδικών Συµβούλων του Περιφερειάρχη 
∆υτικής Μακεδονίας» 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν µε τις όµοιες του άρθρου 
214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') «Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

Τις διατάξεις του Π.∆/τος 146/27-12-2010 (ΦΕΚ 239 Α') «Οργανισµός της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Την υπ'αριθ. 149106/12574/14-08-2018 Βεβαίωση πίστωσης της ∆/νσης 
Οικονοµικού  της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

Την ανάγκη πρόσληψης τριών (3) Ειδικών Συµβούλων για την υποβοήθηση 
του έργου του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συµβούλων, για την κάλυψη των 
αναγκών του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  
δικαίου ορισµένου χρόνου. 
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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» όπως 
αντικαταστάθηκαν µε τις όµοιες του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') 
«Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 

Να είναι 'Ελληνες πολίτες 

Να έχουν υγεία και τη φυσική  καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων 	 1 

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. 

Να µην υπάρχει κώλυµα από  Ποινική  καταδίκη ή  υποδικία ή  απαγόρευση ή  
δικαστική  συµπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007). 

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω Θέσεις και έχουν τα νόµιµα 
προσόντα, πρέπει µέσα σε αποκλειστική  προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών 
ηµερών από  την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε 
πέντε (5) τοπικές εΦηµερίδεc της Περιφέρειας , να υποβάλλουν στο Γραφείο του 
Περιφερειάρχη — Περιοχή  ΖΕΠ — 50100 Κοζάνη, 2°ς όροφος, σχετική  αίτηση στην 
οποία Θα επισυνάπτουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή  διπλώµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή  
Α.Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή  ισότιµο πτυχίο ή  δίπλωµα της αλλοδαπής (σε 
περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί  στην αλλοδαπή, πρέπει να 
προσκοµίζεται πράξη αναγνώρισης από  το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή  το Ι.Τ.Ε. ή το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
για την ισοτιµία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική  αντιστοιχία 
αυτού). 

Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986), περί  µη κατοχής άλλης θέσης στον 
∆ηµόσιο Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 
1256/82. 

Πιστοποιητικά  ή  βεβαιώσεις , από  τα οποία να τεκµαίρεται ειδίκευση σε 
επιστηµονικό  ή  επαγγελµατικό  τοµέα αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που 
αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική  ενασχόληση ή  αξιόλογη 
επαγγελµατική  απασχόληση ή  επαρκείς γνώσεις και σηµαντική  εµπειρία, 
ανάλογη µε τα αντικείµενα στα οποία θα απασχοληθούν. 

Βιοyραφικό  σηµείωµα 
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Τα δικαιολογητικά  να συνοδεύονται από  αίτηση υποψηφιότητας και να 
κατατεθούν εµπρόθεσµα. 

Το έργο του ειδικού  συµβούλου δεν είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του 
δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού  λειτουργήµατος. 

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία σε άλλο τοµέα 
δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος είναι ασυµβίβαστη 
µε την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού  Συµβούλου, µπορούν όµως να 
εξαιρεθούν από  τον περιορισµό  του παρόντος εδαφίου, µε απόφαση του 
Περιφερειακού  Συµβουλίου (αρ. 214 ν. 4555/18) 

Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευτεί  σε πέντε (5) τοπικές εφηµερίδες της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί  στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 

Θεόδωρος Καρυπίδης 

Κοινοποίηση:  
1) Γραφείο Περιφερειάρχη 
2 κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες 

κ.κ. Γενικούς ∆ιευθυντές 
∆/νσεις ∆ιοίκησης & Οικονοµικού  
των Π.Ε. της Π.∆.Μ. (µε την παράκληση 
να φροντίσουν για την ανάρτηση) 
∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (για τη δηµοσίευση) 

J 

Εσωτ. ∆ιαν.: Φ. Χρον. Αρχείο + Φ. Ειδικοί  Σύµβουλοι 
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