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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  του  άρθρου  243  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/Α΄/7-6-2010),  όπως  έχει
αντικατασταθεί  με  το  άρθρο  214  του  Ν.4555/2018  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»]
(ΦΕΚ133/τ.Α΄/2018) και με το άρθρο 15 του Ν.4623/2019(ΦΕΚ134/τ.Α΄/9-8-2019).
β) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ι του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ  28/τ.Α΄/03-03-1994),  όπως  έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
γ)του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015(ΦΕΚ176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του
Δημοσίου , των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις» όπως ισχύουν.
δ)του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006(ΦΕΚ280/Α΄) όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ.  148/2010 (ΦΕΚ 241 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

όπως έχει τροποποιηθεί   επικαιροποιηθεί και ισχύει .
3. Το αριθμ.  πρωτ.  (οικ.)  28115/12-7-2012  έγγραφο της  Δ/νσης Οργάνωσης και  Λειτουργίας

ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ), σύμφωνα με το οποίο, ούτε μετά την
ισχύ του Ν.4057/2012 (δεν) απαιτείται έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ β΄
βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες) καθώς, από άποψη
συνεπειών εξομοιώνεται με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

4. Την  αριθμ.  οικ.  204072/3050/2019(ΦΕΚ3538/τ.Β΄/20-9-2019)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Στερεάς  Ελλάδας   περί  ανάθεσης  άσκησης  τομέων  και  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στους
χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

5. α)Την  αριθμ.  πρωτ.  206671/6305/8-10-2019 Βεβαίωση χορήγησης ύπαρξης πίστωσης του
Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΣΕ.
β)Δεσμεύσεις Πιστώσεων: AΔΑ: ΩΙΤΨ7ΛΗ-ΘΣΒ, 753Θ7ΛΗ-Ρ25, ΩΩΩΖ7ΛΗ-93Ω, ΨΕΣΟ7ΛΗ-
ΧΧ0, ΩΗΡ37ΛΗ-ΦΩΩ, 6Ρ4Λ7ΛΗ-ΑΒ1 .

Προκηρύσσει
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας με έδρα
την Χαλκίδα.
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Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2022 , εντός της
οποίας  προσλαμβάνεται  και  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  243  του
Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του
Ν.4555/2018  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»]  (ΦΕΚ133/τ.Α΄/2018)  και  με  το  άρθρο  15  του
Ν.4623/2019(ΦΕΚ134/τ.Α΄/9-8-2019).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  :
1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του

Δημοσίου :
1.α)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) . Επίσης α)όσοι απέκτησαν την 
ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση  και έχει παρέλθει ένα(1) έτος από την απόκτησή της και
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. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας .
1.β)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 .
1.γ)Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία  ή απαγόρευση ή δικαστική
συμπαράσταση .
1.δ)Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται  για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν .
1.ε)Να μην απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου
του δημόσιου τομέα , λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω
καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας  για  σπουδαίο  λόγο  οφειλόμενο  σε  υπαιτιότητα  του
εργαζόμενου  αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση .

2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα της αλλοδαπής σχετιζόμενο με το αντικείμενο απασχόλησης .

3. Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αλλοδαπής.
4. Να έχουν εμπειρία σε θέματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με

αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με
τα  αντικείμενα  στα  οποία  θα  απασχοληθεί  .  Επίσης  η  ειδίκευση  ή  η  εμπειρία  μπορεί  να
αποδεικνύεται  και  από  την  ιδιότητα  του  προσλαμβανόμενου  ως  επαγγελματιών  ειδικής
εμπειρίας ή από την ιδιότητα του ως πρώην αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης .

5. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας .
6. Να  έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου, ii) υπολογιστικών

φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
 
Ο Ειδικός Σύμβουλος δεν εντάσσεται στον ΟΕΥ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά υπόκειται
απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας,  για την  επικουρία του
οποίου  προσλαμβάνεται.  Δεν  ασκεί  αποφασιστικές  αρμοδιότητες  οποιασδήποτε  μορφής  αλλά
παρέχει  υπηρεσίες,  μέσα  στον  κύκλο  των  γνώσεων  του,  σε  εξειδικευμένα  επιστημονικά  και
τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη
εκθέσεων,  υποβολή  προτάσεων  ή  εισηγήσεων,  επεξεργασία  και  παρουσία  στοιχείων
απαραίτητων  για  την  πραγμάτωση  των  σκοπών  της  Περιφερειακής  Ενότητας,  παροχή
επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις  οργανωτικές μονάδες της Π.Ε.
Εύβοιας,  συστηματική  παρακολούθηση  της  επιστήμης  και  τεχνολογίας  στο  τομέα  της
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δραστηριότητας του, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε
εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  36  του  ν.4483/2017  (ΦΕΚ107/τ.Α΄/31-7-2017),  το  έργο  του  ειδικού
συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του
δικηγορικού λειτουργήματος. Η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την
άσκηση των καθηκόντων του ειδικού συμβούλου μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι  για  την  ανωτέρω θέση καλούνται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  πέντε(5)
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον
τοπικό  τύπο  ή  της  ανάρτησή  της(εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της
δημοσίευσης στον τύπο) να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε
αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93/ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34 100 (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

Υπόψιν: κ. Σωκράτη Σκλιά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα

οποία προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας(προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής,
διαβατήριο, άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο: α)του τίτλου σπουδών ΑΕΙ στα οποία θα αναγράφεται ο ακριβής
βαθμός , η ημερομηνία και το έτος κτήσης και β) του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εάν
οι  τίτλοι  έχουν  αποκτηθεί  στην  αλλοδαπή  απαιτείται  :  Πράξη  αναγνώρισης  από  το
ΔΙΚΑΤΣΑ  ή  το  ΙΤΕ  αντίστοιχα  για  την  ισοτιμία  του  τίτλου  και  την  αντιστοιχία  της
βαθμολογικής  κλίμακας  αυτού  με  τη  βαθμολογική  κλίμακα  των  ημεδαπών  τίτλων  ή
Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων
Ακαδημαïκών  και  Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ)  περί  ισοτιμίας  καθώς  και  αντιστοιχία  της
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη
γλωσσομάθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 π.δ.146/2007(ΦΕΚ185/Α/3-8-2007 ) σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 π.δ.116/2006(ΦΕΚ115/Α/9-6-2006).

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που
εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  πρώην  Οργανισμό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή εχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον
Ο.Ε.Ε.Κ.

5. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο από τα οποία
να προκύπτει η ζητούμενη εμπειρία.

6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986(ΦΕΚ75/Α΄) 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  ή  δωροληψία,  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 προηγούμενων.

 Δεν κατέχουν άλλη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
 Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ λόγω της πειθαρχικής

ποινής  της  οριστικής  παύσης  ή  λόγω  καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας  για
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σπουδαίο  λόγο  οφειλόμενο  σε  υπαιτιότητα  του  εργαζόμενου  και  σε  καταφατική
περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

[Τα Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, Στρατολογικής Κατάστασης, Ποινικού 
Μητρώου και ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από 
την Υπηρεσία μας σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου για πρόσληψη ].

Ο υποψήφιος έχει αποκλειστικά την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως καθώς
και την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που να τεκμηριώνει τα προσόντα και την
καταλληλότητα της επιλογής.
Η επιλογή θα γίνει κατά την κρίση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας και με απόφασή του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Η δαπάνη μισθοδοσίας  θα  καλυφθεί  από πιστώσεις  που έχουν προβλεφτεί  στον  Τακτικό
Προϋπολογισμό  έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 Γνωστοποίηση της παρούσας Προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της Εύβοιας.
 Τοιχοκόλληση,  με  αποδεικτικό,  στον  Πίνακα Ανακοινώσεων του  Διοικητηρίου  της  Π.Ε.

Εύβοιας (Χαλκίδα) καθώς και στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία).
 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                    Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

         

            ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού & Μισθοδοσίας
2. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης
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