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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙ ΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ Υ ΓΡ ΑΜΜ ΑΤΕ Α
Ο ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕ ΑΣ ΕΛΛ Α∆ ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου14 παρ.2 περ. ια του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 περ. ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Αναµόρφωση
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆/τος 148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», σύµφωνα µε τις οποίες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προβλέπεται µία
θέση µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ Α΄ 280), όπως ισχύουν έως σήµερα.
5. Την µε αριθµ. πρωτ. 74802/29-12-2010 εγκύκλιο (αριθ.55) του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
6. Την από 31/12/2016 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του Εκτελεστικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και την µε αριθµ. πρωτ. 521/6/2-1-2017 απόφαση µας περί αποδοχής της
αίτησης παραίτησης.
7.Την µε αριθµ. πρωτ. 566/3/5-1-2017 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικού – ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία βεβαιώνονται η ύπαρξη πίστωσης στον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονοµικού έτους 2017, για την αποζηµίωση
του Εκτελεστικού Γραµµατέα.
8.Την ανάγκη πρόσληψης Εκτελεστικού Γραµµατέα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
του φορέα.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µίας (1) θέσης µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Α)
Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 242
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», διορίζεται από τον Περιφερειάρχη, κατόπιν επιλογής στο
πλαίσιο σχετικής δηµόσιας προκήρυξης. Ο διορισµός και η απόλυση του Εκτελεστικού Γραµµατέα
γίνεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, παύει δε να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν ο Περιφερειάρχης που τον προσέλαβε
απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο.
Β)
Τα προσόντα διορισµού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού
Γραµµατέα είναι κατ΄ ελάχιστον (άρθρο 242 παρ.3α του Ν.3852/2010) τα ακόλουθα :
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ηµεδαπής ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής.
2. Αξιόλογη διοικητική εµπειρία.
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
1.1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
1.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης.
1.3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαχθεί
νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι, ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε
τελεσίδικη απόφαση.
1.4. Να µην υπάρχει κώλυµα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή ∆ικαστική
συµπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007) .
∆ιευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν ή δεν αποδεικνύουν νοµίµως τα ανωτέρω
ελάχιστα και απολύτως αναγκαία τυπικά προσόντα, θα αποκλείονται.
Για την πρόσληψη, εκτός από τα παραπάνω, θα εκτιµηθεί
- η προσωπικότητα των υποψηφίων.
- η διοικητική εµπειρία σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και Ν.Π.∆.∆.
- η εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να έχουν τα προσόντα και να µην συντρέχουν
στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Τα ανωτέρω πρέπει να
συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής,
όσο και κατά το χρόνο διορισµού.
Γ)
Είναι επιτρεπτός, εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα, ο διορισµός υπαλλήλων και
λειτουργών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανεξάρτητα από τη σχέση µε την
οποία υπηρετούν. Επίσης στη θέση αυτή, επιτρέπεται και ο διορισµός υπαλλήλων των
Περιφερειών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια. Ο χρόνος
υπηρεσίας τους που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική
υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την παραπάνω θέση
επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν το διορισµό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι
κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν οµοιόβαθµη προσωρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και
καταργείται, επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
∆)
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόµιµα προσόντα,
καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την εποµένη
της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο [µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα] να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε να στείλουν
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ταχυδροµικώς συστηµένα επί αποδείξει στην ταχυδροµική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Λεωφόρος Καλυβίων 2 Λαµία 351 31, σχετική
αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και θα αναφέρεται η θέση για
την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. 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 του υποψηφίου.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1.Σχετική αίτηση
2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλων 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 Ακαδηµαϊκών κι Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) περί
ισοτιµίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των
ηµεδαπών τίτλων.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει αυτής, των
κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου)
4.Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να τεκµηριώνεται η εµπειρία
5.Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα
6.Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου*
7.Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης *
8.Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης*
9. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση*
10. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
α. Έλαβε γνώση των αρµοδιοτήτων του Εκτελεστικού Γραµµατέα όπως αυτές αναγράφονται στο
άρθρο 242 του Ν.3852/2010.
β. Τα αναφερόµενα στο βιογραφικό σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή.
γ. ∆εν είναι υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
δ. ∆εν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή.
ε. ∆εν έχει 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.
στ. ∆εν είναι υπόδικος λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
ζ. ∆εν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά του δικαιώµατα.
η. ∆εν τελεί είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό επικουρική
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό και των δύο προηγουµένων.
θ. ∆εν έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆. 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.
Ε)
Επισηµαίνεται ότι : αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει
ανυπόγραφη ή εκπρόθεσµη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να
αναγράφονται αναλυτικά τα συνηµµένα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να φέρουν και
αρίθµηση. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, υποβάλλονται µεταφρασµένα και αρµοδίως
θεωρηµένα, αναλόγως µε τα κατά Νόµο ισχύοντα για το αν είναι έγγραφα της αλλοδαπής ή
ηµεδαπά δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα .
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 υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την εµπρόθεσµη κατάθεση και την ορθή
συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και υπογεγραµµένη και
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β) Να καταθέσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν τα τυπικά κι ουσιαστικά προσόντα
τους. Η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσης της αίτησης και κατάθεσης των απαραίτητων
δικαιολογητικών, βαρύνει αποκλειστικά τους υποψηφίους.
Ολόκληρη η προκήρυξη να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, από κάθε
Περιφερειακή Ενότητα, να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και ταυτόχρονα να καταχωρηθεί
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr).
Λοιπές πληροφορίες θα δίδονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / ∆ιοικητήριο / Λεωφόρος Καλυβίων 2 / Λαµία ΤΚ 351 31, καθώς και
στα τηλέφωνα 2231354708, 2231354709 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
(Τα δικαιολογητικά 6-9 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας, σε περίπτωση επιλογής
του υποψηφίου για διορισµό)
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Σ.Ε.
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2. ∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας)
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