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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΕΝΟΣ(1) ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 
Α)του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν. 
Β)των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄), 
όπως ισχύουν. 
Γ)της περ.ι της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης»(ΦΕΚ28/Α΄) , όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.3812/2009(ΦΕΚ234/Α΄) «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο 
τοµέα και άλλες διατάξεις» . 
∆)της  υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 
(ΦΕΚ 222/τ.Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016» . 
Ε)του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ.33/2006(ΦΕΚ280/Α΄) όπως ισχύει . 

2. Το Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄). 
3. Την υπ. αριθµ.πρωτ.74802/29-12-2011 εγκύκλιο 55 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Το υπ. αριθµ. πρωτ. (οικ.)28115/12-7-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης και 

Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 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. 

5. Τις  µε αριθµ. πρωτ. 4261/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 398/2-9-2014), 4262/1-9-
2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 403/2-9-2014), 4263/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 
402/2-9-2014), 4264/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 400/2-9-2014) και 4265/1-9-
2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 401/2-9-2014) αποφάσεις έγκρισης δέσµευσης 
πιστώσεων για την κάλυψη της µισθοδοσίας ειδικού συµβούλου του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας. 

6. Α)Την αριθµ.103499/5326/16-9-2014 απόφασή µας περί πρόσληψης του Ηλία 
Κρυονερίτη του Νικολάου , κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ως ειδικού σύµβουλου του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας (ΦΕΚ1325/Γ΄/3-10-2014)Α∆Α 73Ε37ΛΗ-ΙΣΧ. 
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Β)Την  από 21-9-2016 αίτηση παραίτησης του κ.Κρυονερίτη Ηλία από την ανωτέρω 
θέση για προσωπικούς λόγους . 
Γ)Την αριθµ.147868/5517/22-9-2016 Απόφασή µας περί αποδοχής της παραίτησης  
του ανωτέρω(ΦΕΚ  954/τ.Γ΄/ 4 -10-2016) . 
∆)Το από    5-10-2016 αποδεικτικό επίδοσης της Απόφασης και του ανωτέρω ΦΕΚ 
στον ενδιαφερόµενο, ηµεροµηνία που επήλθε και η λύση της εργασιακής του σχέσης.   

7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός(1) ειδικού συµβούλου για τη στελέχωση του Γραφείου 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου του µε 
έδρα  τη Χαλκίδα . 

 
Προκηρύσσουµε 

 
Την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Εύβοιας µε έδρα την Χαλκίδα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει  : 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 
Εξαίρεση: ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης(σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.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 . 

2. 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 . 

3. Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 
συµπαράσταση . 

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν . 

5. 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 . 

6. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αλλοδαπής . 
7. Να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο αλλοδαπής. 
8. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
9. Να  έχουν γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένου, ii) 

υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  
10. Να έχουν τριετή ,τουλάχιστον,  εργασιακή εµπειρία σε φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 
Για την πρόσληψη θα εκτιµηθούν περαιτέρω : 

• Η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής . 
• Η γνώση στο ευρύτερο αντικείµενο των πολιτικών επιστηµών , σε θέµατα διεθνών 

σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων . 
 

Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 
έως και 13 του άρθρου 67 του ν.1416/1984(ΦΕΚ18/Α΄/21-2-1984). Ο Ειδικός Σύµβουλος 
δεν εντάσσεται στον ΟΕΥ της Περιφέρειας αλλά υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική 
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εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας,  για την  επικουρία του οποίου 
προσλαµβάνεται . 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η άσκηση του 
δικηγορικού λειτουργήµατος καθώς και για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελµατία , η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος τους είναι ασυµβίβαστη µε την 
άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συµβούλου . 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε(5) 
ηµερολιακών 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 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Λ.ΧΑΪΝΑ 93/ΧΑΛΚΙ∆Α Τ.Κ.34 100 (∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)Υπόψιν: κ.Γούναρη Ευαγγελία 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 ∆ΙΚΑΤΣΑ 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 ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαïκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) 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 ∆ήλωση του ν.1599/1986(ΦΕΚ75/Α΄) ότι: 

• ∆εν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή. 
• ∆εν 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 .  

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

• ∆εν έχουν , λόγω καταδίκης , στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαιώµατα . 
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• ∆εν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε 
υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση(πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό 
και των δύο προηγούµενων . 

• ∆εν κατέχουν άλλη θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα 
• ∆εν έχουν απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ λόγω 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 . 

[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 διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ27/Α).  
Η σχέση  εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε διάρκεια  από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του 
Αντιπεριφερειάρχη.  
Ο προσλαµβανόµενος ως επιστηµονικός σύµβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην 
έδρα της Περιφερειακής Ενότητα Εύβοιας(Χαλκίδα) .  
Η δαπάνη µισθοδοσίας θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφτεί στον Τακτικό 
Προϋπολογισµό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

 
Η παρούσα Προκήρυξη : α)να δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες 
της Εύβοιας β)να αναρτηθεί , µε αποδεικτικό , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
∆ιοικητηρίου και γ)να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ . 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 
 
 
 
                 ΦΑΝΗΣ  ΣΠΑΝΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 
2. Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης 
3. Τµήµα Γραµµατείας 
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