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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής

Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 & 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) Πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 15 του

Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και

ισχύει σήμερα.

2) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως

έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ

Β΄ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-

8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4524/16-10-2018)

αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,

συμπληρωθεί, διορθωθεί και ισχύει σήμερα.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα

επείγοντα ζητήματα».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄), «Αναμόρφωση

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

mailto:fotis.papaefstathiou@pste.gov.gr
ΑΔΑ: 9ΒΔ47ΛΗ-ΗΑ7



5) Το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο

Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως ισχύει.

6) Το υπ. αριθμ. 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 β΄ βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί

συνεργάτες) καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς

υπαλλήλους.

7) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 49456/1989/5-3-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού -

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π. Στ. Ε., περί ύπαρξης πίστωσης σε συνδυασμό με τις υπ.

αριθμ. πρωτ. 27/2-1-2020 (ΑΔΑ : ΩΕΒΡ7ΛΗ-ΔΤΥ), 28/2-1-2020 (ΑΔΑ : ΩΙΖ77ΛΗ-ΩΙΤ),

29/2-1-2020 (ΑΔΑ : 6Ω007ΛΗ-ΧΥΧ), 34/2-1-2020 (ΑΔΑ : Ω8ΚΔ7ΛΗ-ΒΛΚ), 35/2-1-2020

(ΑΔΑ : 9ΠΧΔ7ΛΗ-3ΕΜ), αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της δαπάνης

μισθοδοσίας του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Στερεάς Ελλάδας.

8) Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ανακοινώνουμε

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας

Στερεάς Ελλάδας για την υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε

θέματα πολιτικής προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του Περιφερειάρχη.

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με

απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η

πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η

διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός

της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 91 και

93 Ν.4623/2019, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας

διοίκησης» και του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

Η εργασιακή σχέση του με την Περιφέρεια συνάπτεται από την ημερομηνία υπογραφής της

ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Από την ίδια ημερομηνία

εκκινεί και η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Ο Περιφερειακός

Συντονιστής απολύεται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που ο

Περιφερειάρχης που τον προσλαμβάνει, παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για
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οποιονδήποτε λόγο, ο Περιφερειακός Συντονιστής παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και

απολύεται αυτοδικαίως

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής.

2. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις

ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

3. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των

θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών

σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων

και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού στο Δημόσιο δηλ. : α) να είναι Έλληνες

πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ε. Ε. β) να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την

εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές δ) να μην υπάρχει κώλυμα

διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή

δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημοσίας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου

Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007). Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να

συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο

πρόσληψης.

Ο ανωτέρω Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,

για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δικαιολογητικά - υποβολή αιτήσεων:
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως, ή με άλλο

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του

υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (στην

περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο

φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση), στην

Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία – Τ.Κ. 351 32),

μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση

της παρούσας στον τοπικό τύπο, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 Φωτοαντίγραφο τίτλου (-ων) σπουδών (με τις προϋποθέσεις που ορίζει το ΑΣΕΠ, εάν

έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή).

 Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό).

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο

Τομέα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1256/1982).
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 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 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.

 Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η επικαλούμενη εμπειρία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών

ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του

Νομού. Εάν η τελευταία ημέρα είναι δημόσια αργία ή μη εργάσιμη,τότε η λήξη της

προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ανυπόγραφες ή εκπρόθεσμες αιτήσεις

με τα συνημμένα δικαιολογητικά,δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων του

περιφερειακού καταστήματος β) στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Π. Σ. Ε. και γ) στην

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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