
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Μυτιλήνη,  16/11/2021 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ              Αριθμ. Πρωτ.: 71581/4219 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρομέδας 15  

Πληροφορίες : Ε. Ελευθερίου  

Ταχ. Κώδικας : 81100           

Τηλέφωνο : 2251353622  

Telefax : 2251046658  

e-mail : dioikisi@pvaigaiou.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν.1416/1984 

(ΦΕΚ 18
 
Α΄) όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε 

Περιφέρεια συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών 

Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του 

Περιφερειάρχη και μια (1) για κάθε Αντιπεριφερειάρχη. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ/τος 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) 

«Οργανισμός της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄/28-12-2009) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 

διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 45 του ν.3979 (Α΄138) «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134
 
Α) «Ρύθμιση θεμάτων 

προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών». 

7. Την αριθμ.πρωτ.63828/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

8. Την αριθμ.πρωτ.4890/287/29-1-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για 

πληρωμή μισθοδοσίας αιρετών οργάνων της ΠΒ Αιγαίου για το έτος 2021. 

9. Τις αριθμ.πρωτ.50292/294/23-8-21 (ΑΔΑ:ΩΦΕΣ7ΛΩ-ΡΒΠ) και 63891/3921/18-

10-21 (ΑΔΑ:688Χ7ΛΩ-ΗΔΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με 

την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

και ανατέθηκαν τομείς ευθύνης. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου για την 

κάλυψη των αναγκών της θεματικής Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ανάδειξης 

και προώθηση προϊόντων Β. Αιγαίου. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Την πλήρωση  μίας (1) θέσεως Ειδικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των 
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Αναγκών της θεματικής Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ανάδειξης και προώθηση 

προϊόντων Β. Αιγαίου. 

Ο ενδιαφερόμενος/η που θα προσληφθεί απαιτείται να πληροί: 

α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του 

Δημοσίου και 

β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή 

γ. 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. 

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 Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα 

προσόντα, πρέπει έως την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, να 

υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

– Ανδρομέδας 15 - ΤΚ 81100 – Μυτιλήνη (υπεύθυνη υπάλληλος Ευστρατία 

Ελευθερίου), σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν σε σφραγισμένο φάκελο 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην οποία θα αναφέρουν τη θέση για την οποία 

υποβάλλουν υποψηφιότητα. 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφα πτυχίων (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζετε πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, την 

αντιστοιχία του τίτλου και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού) 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας 

3. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης* 

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου* 

5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) * 

6. Βιογραφικό Σημείωμα 

7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) α)περί μη κατοχής άλλης θέσης στο 

Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 

1256/82. 

β) περί μη κατοχή επαγγέλματος – ιδιότητας ασυμβίβαστης με το έργο του 

ειδικού συμβούλου (άρθρου 67 παρ. 11 του ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18
 
Α΄) όπως 

ισχύει). 

 γ) περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων που να επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβεια 

των στοιχείων . 

 ( *τα αριθμ. 3, 4 και 5 δικαιολογητικά, εφόσον δεν προσκομισθούν, 

αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 
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Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο, που θα συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και 

να κατατεθούν εμπρόθεσμα. 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα 

και να μην συντρέχει 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 δεν αναστέλλει την 

άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση 

καθηκόντων του ειδικού συμβούλου. 

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα 

αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου. 

     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

        

   

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 

2. Εκτελεστικό Γραμματέα 

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Σουλτάνας Ανδρεάδη 

4.  Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

     (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της  

     Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) 
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