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 ΠΛΗΡΩΣΗΣ MIAΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο  ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1.  Τις διατάξεις:
  α. 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»
    β. Των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984)
    γ. Την περ.ια της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α/3-3-94), όπως τροποποιήθηκε
και  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο  1  παρ.  2  του  Ν.3812/2009  (ΦΕΚ  234/τ.Α΄/28-12-2009)
«Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
   δ. Της Παραγράφου ΣΤ/Υποπαράγραφος ΣΤ1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ   222/τ.Α’/12-11-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής  του  Ν.  4046/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής
2013−2016».
    ε. Του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006), όπως ισχύει.
  στ. Του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-3-2007) 
   ζ.  Το με αριθ.πρωτ.οικ.28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάσει του οποίου δεν απαιτείται ούτε μετά την
ισχύ του Ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού καθώς
εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους
2.  Την  αριθ.  οικ.  461114  (9980)/18-11-2014  Απόφαση  (ΦΕΚ  3129/τ.Β΄/21-11-2014)   του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «Με  Εντολή
Περιφερειάρχη»  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στους  Προϊσταμένους  Γενικών  Διευθύνσεων
,Διευθύνσεων,  Τμημάτων  και  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3358/Β/2014)  
  3. Την με α/α 98 (αριθ. πρωτ.οικ.985(13)/04-01-2016 (ΑΔΑ:ΩΜΝ97ΛΛ-Ι4Θ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της  Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση της σχετικής πίστωσης 
4. Το αριθ. 410769(1825)/07-10-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
 



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

          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.
Εξαίρεση: Δικαιούνται  να  είναι  υποψήφιοι  και   πολίτες  των κρατών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).
Δικαιούνται  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. 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. (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   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.
   Στη θέση αυτή μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της
θέσης αυτής με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 της
παρ. 6 του Ν.1256/1982 ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των
κυρίων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έκδοση υπουργικής
απόφασης απόσπασης με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.1416/1984.

    Ο Ειδικός Σύμβουλος δεν εντάσσεται στον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας αλλά υπόκειται απευθείας
στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη για την συνεπικουρία του έργου του με θητεία που
ορίζεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  243  του  Ν.3852/2010  και  του  άρθρου  67  παρ.13  του
Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) , όπως ισχύει. 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
κ.λ.π.).
   Επισημαίνεται ότι το έργο του ειδικού συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του
δικηγόρου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Για  όσους  έχουν  την  ιδιότητα  του  ελεύθερου  επαγγελματία,  η  άσκηση  του  ελεύθερου
επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015
άρθρο 9 παρ. 8. 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
α)  Τίτλος σπουδών
β)  Έγγραφα/Βεβαιώσεις απόδειξης  εμπειρίας
γ)  Αστυνομική ταυτότητα ή ελλείψει ταυτότητας ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Επίσης υποβάλλουν με την αίτησή τους :
δ)  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
 Δεν έχουν καταδικαστεί για  κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

 Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην  υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή  εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 Δεν  είναι  υπόδικοι  λόγω  παραπομπής  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για   κακούργημα  ή  για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

 Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαιώματα.  

 Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

 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 εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει
παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
ε) Βιογραφικό Σημείωμα

Εάν οι τίτλοι σπουδών  έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού
ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης από το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του
τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  
Οι  υποψήφιοι  που  είναι  κάτοχοι  πτυχίων ή  διπλωμάτων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης που έχουν
αποκτηθεί  σε  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  πράξη
αναγνώρισης  επαγγελματικής  ισοτιμίας  από  το  Συμβούλιο  Αναγνωρίσεως  Επαγγελματικής
Ισοτιμίας  (Σ.Α.Ε.Ι.)   του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α  ) όπως ισχύει  εξαιρούνται από
την  υποχρέωση  προσκόμισης  πράξεως  αναγνώρισης  για  την  ισοτιμία  και  την  αντιστοιχία  του
τίτλου.

    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  –  Τμήμα  Γραμματείας  της  Δ/νσης  Διοικητικού-Οικονομικού,  οδός
Μητροπόλεως 44 - ισόγειο (τηλέφωνα για πληροφορίες 23313 50112, 23313 50118, 23313
50116).

2.   Αποκλείεται από  την  περαιτέρω διαδικασία  ο  υποψήφιος  που  υποβάλλει  ανυπόγραφη  ή
εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
   Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια
των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
   Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση
του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, όσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.
      Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.



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 να δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα του νομού Ημαθίας.

Η προκήρυξη αυτή να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
imathia.pkm.gov.gr  και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
                                                                                  
                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                                            
                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

Κοινοποίηση:
1.Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
2.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
3.Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ημαθίας
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας)
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