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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1  του  άρθρου 243  του Ν. 3852/2010 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/ 7-6-2010).
3. Την  υπ.  αριθμ.   74802/29-12-2010  Εγκύκλιο  (αριθμ.   55)  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των 
Περιφερειών και των Δήμων της χώρας».
4. Τις διατάξεις παραγράφου 11 του  άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 «Για 
την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  λοιπές  διατάξεις»  (ΦΕΚ  138/Α΄/ 
16-6-2011).
5. Τις  υπηρεσιακές  ανάγκες  για  την  υποβοήθηση  του  έργου  του 
Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  με  έδρα  την 
Λιβαδειά.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

     Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη 
της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  κ.  Μπακομήτρου  Κωνσταντίνου  (έδρα 
Λιβαδειά).
     Για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Να είναι  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Για  τους 

πολίτες  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  η άριστη γνώση της  Ελληνικής 
γλώσσας  η  οποία  αποδεικνύεται  με  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  του 
Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α. Π. Θ.



2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από καταδίκη για αδικήματα από αυτά 

ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Τεύχος 
Α΄/9-2-2007 ) «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
5. Να κατέχουν αξιόλογη εμπειρία και γνώση μέσα από την επαγγελματική 

τους  δράση  και  την  άσκηση  αρμοδιοτήτων  σε  θέματα  βιοχημείας, 
ανάπτυξης και εφαρμογής ανοσοποιητικών μεθόδων, μοριακών τεχνικών 
και  προεμφυτευτικών  διαγνώσεων,  κυτταρογενετικών  καλλιεργειών, 
μοριακής και κυτταρικής βιολογίας. Επίσης να έχουν εμπειρία και γνώση 
της διάρθρωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Δικαιολογητικά :

     Οι  υποψήφιοι  για  την  ανωτέρω  θέση  πρέπει  να  υποβάλλουν  στην 
Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλ. Ελευθερίας 3 – 
Λαμία – Τ.Κ. 351 00), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την 
τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, αίτηση συνοδευόμενη 
από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής 
ταυτότητας.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
3. Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
- Έλαβε γνώση των διατάξεων που αφορούν τους Ειδικούς Συνεργάτες, 

όπως  αναγράφονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  243  του  Ν. 
3852/2010, στην παράγραφο 11 του  άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, και 
στις παραγράφους 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984.

- Τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.

     Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να 
αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της 
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  και  β)  στην  ιστοσελίδα  διαδικτύου  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

                                                           Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
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