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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική  

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄), όπως ισχύουν. 

3. Το Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. 
Α΄). 

4. Τις διατάξεις της  υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου 
του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013−2016», σύµφωνα µε τις οποίες στις Περιφέρειες συνίσταται µία (1) θέση 
ειδικού συµβούλου για κάθε Αντιπεριφερειάρχη που εκλέγεται άµεσα. 

5. 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. 

6.  Το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως ισχύει. 
7. Το υπ. αριθµ. πρωτ. (οικ.)28115/12-7-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης και 

Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 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. 

8. Την αριθµ. 22/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας µε την 
οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

9. Τις  µε αριθµ. πρωτ. 4261/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 398/2-9-2014), 
4262/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 403/2-9-2014), 4263/1-9-2014 (αριθµός 
έγκρισης Υ∆Ε 402/2-9-2014), 4264/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 400/           
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2-9-2014) και 4265/1-9-2014 (αριθµός έγκρισης Υ∆Ε 401/2-9-2014) αποφάσεις 
έγκρισης δέσµευσης πιστώσεων για την κάλυψη της µισθοδοσίας ειδικού 
συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Φωκίδας. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη πλήρωσης µίας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου για 
την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  
Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα Άµφισσα). 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 

 
     Την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου για την υποβοήθηση του έργου 
του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (έδρα Άµφισσα) µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν    
     απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.  
4. Να µην υπάρχει κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου από ποινική  
     καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 8 του  
     Ν.3528/2007). 
 
Για την πρόσληψη θα εκτιµηθεί περαιτέρω :  
- Καλή γνώση αγγλικών & χρήση Η/Υ. 
- Εµπειρία στη δηµόσια διοίκηση και αποδεδειγµένη γνώση του Ν. 3852/2010 

(«Καλλικράτης») και των αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
- Γνώσεις χρηµατοοικονοµικών & χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.  
- Εµπειρία στην υποστήριξη ∆ιαδικασιών Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄  και β΄ βαθµού, Νοµικών Προσώπων ΟΤΑ,  
υποστήριξη σχεδιασµού και υλοποίησης των αναπτυξιακών τους παρεµβάσεων. 

- Εµπειρία στην λειτουργία των κρατικών ενισχύσεων καθώς επίσης και στον 
σχεδιασµό, την διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έργων συγχρηµατοδοτούµενων από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. 

- Εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης ∆ικαιούχων για τη συµµετοχή τους σε 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε. Ε. 

- Εµπειρία στην εκπόνηση µελετών βιωσιµότητας ιδιωτικών επενδύσεων και 
επιχειρηµατικών σχεδίων 

 
     Ο ανωτέρω υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για την επικουρία του οποίου προσλαµβάνεται. 
 
∆ικαιολογητικά : 
 
     Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Γιδογιάννου 31 – 
Άµφισσα – Τ.Κ. 331 00 – Τηλ. : 22653-50513), µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) 
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, αίτηση συνοδευόµενη από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 
 

� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 
� Βιογραφικό σηµείωµα (αναλυτικό). 
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� Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί µη κατοχής άλλης θέσης στον 
∆ηµόσιο Τοµέα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1256/1982. 

� Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτουν η γνώση ξένων 
γλωσσών και πληροφορικής καθώς και η εµπειρία. 

 
 
     Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες της Π. Ε. 
Φωκίδας και να αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων του περιφερειακού 
καταστήµατος β) στον διαδικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ της Π.Σ.Ε. και γ)  στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
 
 
                       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 
 
                     ΙΩΑΝΝΗΣ   Γ.   ΡΑΜΜΟΣ 
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