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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ. 410769(1825)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΩΣΗΣ MIAΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
                                                  
Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε.  Ημαθίας προκηρύσσει  την  πλήρωση  μίας (1)  θέσης
Ειδικού  Συμβούλου για  τη  συνεπικουρία  του  έργου  του  Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας της Π.Κ.Μ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1.Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.  Να κατέχουν πτυχίο  ή  δίπλωμα ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα της
αλλοδαπής.
3.  Οι  άνδρες να  έχουν εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή να έχουν απαλλαγεί
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.
5.  Προϋπηρεσία  σε  αντίστοιχη  θέση  σε  ΟΤΑ α’  ή  β’  βαθμού  και  με  εμπειρία  σε  διαδικασίες
υποβολής προτάσεων ΟΤΑ σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα.  
   Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
α)  Τίτλου σπουδών
β)  Εγγράφων/Βεβαιώσεων απόδειξης εμπειρίας
γ)  Αστυνομικής ταυτότητας  ή ελλείψει ταυτότητας ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
δ)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων
8 και 9 του Ν.3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας», όπως αυτά ισχύουν.
ε) Βιογραφικό Σημείωμα
    Τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν     αυτοπροσώπως      ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο     κατά
τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες από     8.00 π.μ.  – 2.00 μ.μ.,  στην  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας,  οδός Μητροπόλεως 44,
ισόγειο (τηλέφωνα για πληροφορίες 23313 50112, 50118, 50116).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει
την επομένη της δημοσίευσης ήτοι την Πέμπτη 03-11-2016 και λήγει τη Δευτέρα 07-11-2016.
  Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί  στην
ιστοσελίδα  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας/Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας:
imathia.pkm.gov.gr  και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

                                                                                  
                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                   Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
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