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«Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών».
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) «Πρόγραμμα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και με αυτές του άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 176 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 146/27-12-2010 (ΦΕΚ 239 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 169137/05-11-2021 ( ΦΕΚ 969/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-11-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Μακεδονίας με την οποία ορίζεται νέος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών.
6. Την υπ΄αριθ.
οικ.180936/25-11-2021 Βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών/ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του νέου
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, για την κάλυψη των αναγκών του
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με εξειδίκευση
σε θέματα Νομικής και Νομικών Υπηρεσιών.
Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’)
«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και αυτές του άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:


Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους
ή
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Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που
αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική
εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η
εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του
Δημοσίου, ήτοι:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες (Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 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. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων.
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί 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).
4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας, ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 8 & 9
του Ν. 3528/2007).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

2.

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 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).

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου ξένης γλώσσας, μεταφρασμένο και επικυρωμένο αρμοδίως (εφόσον έχει
στην κατοχή του ο υποψήφιος).
4. 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.
5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους).
6. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986), όπως ισχύει, περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο
Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 1256/82.
7. Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) , όπως ισχύει, ότι :
α. δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερία ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
β. δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ. δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
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δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε. δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο 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 εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει
παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
8. Βιογραφικό σημείωμα.
9. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986),
όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση της παρ. 8 του άρθρου 214 του ν. 4555/2018.
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).
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Π.Ε. Γρεβενών,
να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών, Διοικητήριο «Κώστας
Ταλιαδούρης», 511 00 Γρεβενά, 2ος όροφος, γραφείο 426, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (η οποία θα πρέπει
να φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και την τελευταία ημέρα της 5νθήμερης
προθεσμίας).
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης
Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Περιφερειάρχη
2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
3) Δ/νση Διοίκησης (έδρα)
4) Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Γρεβενών (για τη ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Εσωτερική Διανομή :
Φ. Ειδικοί Σύμβουλοι

