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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
         ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1)ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
            ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 
                    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 Α) ως ισχύει 
2. Το άρθρο 34 εδ.β’ του Π.Δ.144/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
3. Την με αριθμ. 55 και Αρ.Πρωτ.74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  

4. Το άρθρ 67 παρ. 6 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄)’ όπως 
ισχύει 

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. Α’ του 
Ν.4093/2012(ΦΕΚΑ’222/12-11-2012) 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 
(ΦΕΚ234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση του συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» ως ισχύει 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33//2006(ΦΕΚ280/Α),ως ισχύει   
8. Την αρ.39/14-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 

(ΦΕΚ122/τ.Β’/8-2-2011) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες. 

9. Το με αρ.ΔΟ354/30-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με το οποίο στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας ΑΜΘ  
έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή του 



 

προβλεπόμενου αριθμού ειδικών συμβούλων τόσο του Περιφερειάρχη 
όσο και των Αντιπεριφερειαρχών. 

10. Τις αρ. ΔΟ 377,378,397,398/30-1-2013 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης ύστερα από την αρ.20/πρακτικό 2 /23 -1-2013 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ που εγκρίνει τη 
διάθεση πίστωσης 

11. Την ανάγκη πρόσληψης ενός(1) ειδικού συμβούλου  για τη στελέχωση 
του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη  Ροδόπης και τη συνεπικουρία 
του έργου του ύστερα από την κένωση της θέσης αυτής. 

 
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση της θέσης 
του ειδικού συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης προς την Περιφέρεια 
Αν. Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση Διοίκησης ,Τμήμα Γραμματείας  ( Διοικητήριο , 
1ος όροφος ,γραφείο 117, 691 00 Κομοτηνή, ) από Δευτέρα 4-2-2013 μέχρι 
και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 (τελευταία ημέρα πρωτοκόλλησης 
της αίτησης). 
 
Προσόντα: Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται: 
Α) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο 
ν.3528/2007.  
Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, Ελληνικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή  ισότιμου  πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής. 
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη 
επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς 
γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που θα 
απασχοληθούν. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την 
ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 
Δικαιολογητικά:   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με 
συνημμένα:   
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ή των τίτλων σπουδών τους. Σε  
    περίπτωση που ο τίτλος αποκτήθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον  
    επίσημη μετάφραση του τίτλου και επικυρωμένο αντίγραφο της αναγνώ- 
    ρισης του τίτλου ως ισότιμου της ημεδαπής 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας   
    ή ελλείψει αυτής των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που  
    αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  
3. Βιογραφικό σημείωμα και νομίμως επικυρωμένα Πιστοποιητικά /βεβαιώσεις   
    ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η   
    ανωτέρω ειδίκευση. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Α. Έλαβε γνώση των αρμοδιοτήτων και δεσμεύσεων του Ειδικού 
Συμβούλου, όπως αναγράφονται στο άρθρο 243 του Ν.3852/2010 
και ότι γνωρίζει ότι η θέση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις 
των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου  67 του  Ν.1416/1984 
Β. Τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή. 
Γ. έχει τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού υπαλλήλων (άρθρα 4-10 



 

ν.3528/2007)και ότι δεν κατέχει  άλλη θέση στο Δημόσιο Τομέα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 του ν.1256/1982.  

5.Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την 
καταλληλότητα  επιλογής τους . 
 
Διευκρινίζεται ότι: 
1. Η επιλογή θα γίνει κατά την κρίση και  με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 
Α) και την με αριθμ. 55 και Αρ.Πρωτ.74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
2.  Ό προσλαμβανόμενος ως ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Αντιπεριφερειάρχη ( 
Κομοτηνή) 
3.  Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 
έως και 13 του άρθρου 67  του Ν.1416/84 όπως ισχύει. 
4.Η θητεία του Ειδικού Συμβούλου  διαρκεί όσο και η θητεία του 
Αντιπεριφερειάρχη, ο δε προσλαμβανόμενος θα έχει σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως θα διέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις για αυτή την κατηγορία προσωπικού (π.χ. άδειες κ.λ.π). 
5.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η 
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και σε όσους έχουν την ιδιότητα 
ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι 
ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. 
6.Η αμοιβή  θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
ΑΜΘ. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί με αποδεικτικό στο χώρο ανακοινώσεων (Δ/νση 
Διοίκησης: 1ος όροφος Διοικητηρίου, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή) της 
Περιφέρειας ΑΜΘ ,να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
εφημερίδες του νομού Ροδόπης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
 

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
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