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                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ηράκλειο  27    Ιουνίου  2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                           Αρ. πρωτ.:  187259 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                         
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας                                                      
Ταχ. Κώδικας :712 01                                               

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ  (1) ΘΕΣΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

O Αντιπεριφερειάρχης  Διοίκησης και Οργάνωσης, έχοντας υπόψη: 

1. 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 Α΄/1994), 

όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 243  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.  Α΄/2010), 

όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-

7-2018), καθώς και του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/9-8-2019. 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 

στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/28-12-2006), όπως ισχύουν. 

5. Την αριθμ. 1218/16-2-2021 (Β΄ 762) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της Περιφέρειας Κρήτης». 

6. Την αριθμ. 159406/2-6-2021 (Β 2556) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης». 

7. Την αριθμ. 164992/6-6-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 476/8-6-2022, 

τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία παρατάθηκε έως 31-12-2022 η θητεία του 

Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης. 

8. Την αριθμ. 179961/20-06-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

                                                     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης  Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη 

Κοινωνικής Πολιτικής, σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
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να υπερβαίνει τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου 

προσλαμβάνεται.  

      Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης 

Επιστημονικού Συνεργάτη, είναι  : 

✓ Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του 

Δημοσίου 

✓ Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενο με το αντικείμενο της απασχόλησής του ή 

ειδίκευση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής, που δύνανται να αποδεικνύονται και από την ιδιότητα του 

προσλαμβανόμενου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά του ως 

πρώην αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης 

✓ Διδακτορικός τίτλος σπουδών, σχετιζόμενος με το αντικείμενο της απασχόλησής του 

✓ Γνώση χειρισμού Η/Υ 

✓ Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας  

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της  θέσης  πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μη 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων και κατά το χρόνο πρόσληψής τους, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του 

Ν.3528/07  κωλύματα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου. 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

2.   Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Σχετική αίτηση  (πλήρης ως προς τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα, σαφής ως προς 

το αίτημα και υπογεγραμμένη). 

2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 

πρέπει να προσκομίζεται η πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 

τίτλου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για πρόσθετους τίτλους σπουδών).  

4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. 

5. Αποδεικτικά με κάθε πρόσφορο μέσο της ζητούμενης εμπειρίας..  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι α)  δεν έχει καταδικαστεί για 

κακούργημα και  σε οποιαδήποτε ποινή για  τα αναφερόμενα πλημμελήματα στο άρθρο 8 

του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) ,   β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί 

με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί και γ) ότι  δεν έχει στερηθεί λόγω 

καταδίκης των πολιτικών δικαιωμάτων του και δεν τελεί υπό  δικαστική συμπαράσταση 
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(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις 

δύο αυτές καταστάσεις 

7. Προκειμένου για άνδρες, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως ισχύει, 

ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές. 

8. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

9. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν 

λάβει γνώση της παρ. 8 του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018. 

 = 

Οι ξένοι τίτλοι πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι. Η απόδειξη 

γνώσης ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 28 ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει και οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν σχετικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα / Φορείς / Έντυπα - 

Διαδικασίες / Παραρτήματα ανακοινώσεων: Απόδειξη Γλωσσομάθειας . 

 

Το έργο των Ειδικών Συμβούλων ή των Επιστημονικών Συνεργατών ή των Ειδικών 

Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την 

άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και 

επιστημονικού συνεργάτη, μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό αυτό με απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01 - Ηράκλειο, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας  Κουρή Πολυτίμης (τηλ. 
επικοινωνίας: 2813-400361), εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο. 

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. 
 
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δυο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της έδρας της Περιφέρειας 
και να αναρτηθεί, με αποδεικτικό, στο χώρο των ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος 
της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας), στο Δήμο Ηρακλείου καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. 
 

                  Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

 

                                       ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ 

 

http://www.asep.gr/
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