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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Κέρκυρα    17  - 9 - 2020   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                     Αρ. Πρωτ. οικ 68669/27771 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Διεύθυνση: Σαμάρα 13 
Τ.Κ.: 49100 
Πληροφορίες: Αλεξ. Χρυσικοπούλου  
Τηλέφωνο: 26613 62158 
 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 
133/Α΄/2018) και με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (134/Α΄/09-08-2019). 

2. Τις διατάξεις 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΄/3-3-1994), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων” (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015). 

4. Το με αρ. πρωτ. οικ.28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ), σύμφωνα με το οποίο 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. 

5. Το Π.Δ.147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27-12-
2010) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017). 

6. Την αριθ.πρωτ.οικ.75962/31827/2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
Ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 
707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/09-09-2019). 

7. Την αριθμ. πρωτ. οικ 65441/26448/7-9-2020 (ΦΕΚ732/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-9-2020 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί παράτασης θητείας των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

8. Τις αριθ.πρωτ.733/356/7-1-2020, 747/366/7-1-2020, 740/360/2-1-2020, 744/363/7-1-2020, 
750/369/2-1-2020,753/371/7-1-2020, 756/373/7-1-2020,761/375/7-1-2020,  αποφάσεις 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την 
πλήρωση μίας θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του  Χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου. 
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Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της 
οποίας θα ακολουθεί την θητεία  του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου εντός της 
οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με 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 έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 
214 του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), και με το άρθρο 15 του 
Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019). 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

• Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα της αλλοδαπής.  

• 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 απασχοληθεί. 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. 

• Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του 
Δημοσίου  

• Να έχουν καλή γνώση μιας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

• Να είναι Έλληνες πολίτες. 

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν. 

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές. 

• Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική 
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. 
(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007). 

 
 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. 
 
 

Ο ειδικός σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει 
εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τον οποίο έχει ορισθεί να 
εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ζακύνθου, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του. Ειδικά ο ειδικός σύμβουλος 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 παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την 
πραγμάτωση των σκοπών της περιφέρειας, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε 
ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας 
στον τομέα της δραστηριότητάς του, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών 
δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Χωρικό 
Αντιπεριφερειάρχη. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017), το έργο του ειδικού 
συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει  την άσκηση 
του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η 
άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού 
συμβούλου μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.» 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων), στο Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοίκησης 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα, (2ος όροφος) σχετική αίτηση, στην 
οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα 
ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
1. Τίτλων σπουδών  
2. Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών ξένης 
γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας. Οι τίτλοι αυτοί 
υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους και φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014), που 
ορίζουν τα σχετικά της υποβολής των ιδιωτικών εγγράφων. 
3. Των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του 
διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου). 
4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1256/82. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι: 
α. δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
β. δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί 
γ. δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα 
δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 
ε. δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο 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. 
6. Βιογραφικό Σημείωμα. 
 

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία 
του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα 
των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται). Σε περίπτωση που από την 
πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται 
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
 

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. 
 
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή 
εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 
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Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των 
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.  
 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα οποία 
θα προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλόλητα τους. Η Υπηρεσία μας θα προβεί στην 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ποινικού μητρώου, καθώς 
και πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους). 
 

Η παρούσα προκήρυξη, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.  
 
Επίσης γνωστοποίηση της,  θα δημοσιευθεί τουλάχιστον σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού 
Ζακύνθου. 
 
 
 
 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 
                                                                        ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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