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Πρόσκληση για πλήρωση Θέσης Εκτελεστικού Γραµµατέα στην Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης — Πρόγραµµα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α'), όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4555/2018 « Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » (ΦΕΚ 133 Α')
Τις διατάξεις του Π.∆. 146/2010 « Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας))
(ΦΕΚ 239/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Την εγκύκλιο αριθ. 55 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης «Οδηγ ίες σχετικά µε το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών
και των ∆ήµων της χώρας »
Την υπ'αριθ. 149095/12572/14-08-2018 Βεβαίωση πίστωσης της ∆/νσης Οικονοµικού
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίάς
Την ανάγκη πλήρωσης της Θέσης του Εκτελεστικού Γραµµατέα.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Α. Την πλήρωση µίας -1- θέσης Εκτελεστικού Γραµµατέα στην Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.
Ο ανωτέρω Θα διοριστεί µε απόφαση Περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραµµατέα λήγει όταν ο
Περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητά του, για οποιοδήποτε λόγο.
Στη διαδικασία αυτή, µπορούν να συµµετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών
Περιφερειών, πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.
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Στην περίπτωση διορισµού δηµοσϊων υπαλλήλων στη Θέση αυτή, δεν απαιτείται
σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, όµως πρέπει ο
Περιφερειάρχης να ενηµερώσει την υπηρεσία του υπαλλήλου για το διορισµό του στη Θέση
του Εκτελεστικού Γραµµατέα.
Β. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
Ι. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
3.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για
λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.
Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη
Να είναι αρτιµελείς και υγιείς.
Να είναι κάτοχοι Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν
αξιόλογη διοικητική εµπειρία.
Γ. Όσοι επιθυµούν να διοριστούν στην παραπάνω Θέση κι έχουν τα νόµιµα προσόντα,
πρέπει , µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα -10 - ηµερών από την επόµενη της
δηµοσίευσης της παρούσας στον ηµερήσιο τοπικό τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση, στην
οποία Θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Γραφείο Περιφερειάρχη ∆υτικής
(Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας, αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή
Μακεδονίας/Γραφείο Περιφερειάρχη/Ζ.Ε.Π Κοζάνης):
- Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν µεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά
δηλώνονται µε υπεύθυνη δήλωση.
- Επικυρωµένο φωτοανείγραφο του τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει
αποκτηθεί στην αλλοδαπή , Θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
- Στοιχεία που Θα αποδεικνύουν την εµπειρία στον διοικητικό τοµέα.
∆. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας (κτίρια Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας και
κτίριο περιοχής Ζ.Ε.Π.), να δηµοσιευθεί σε τουλάχιστον µία -1- τοπική εφηµερίδα κάθε
Περιφερειακής Ενότητας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Κοινοποίηση
1) Γραφείο Περιφερειάρχη
2 κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες
κ.κ. Γενικούς ∆ιευθυντές
∆/νσεις ∆ιοίκησης & Οικονοµικού
των Π.Ε. της Π.∆.Μ. (µε την παράκληση
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να φροντίσουν για την ανάρτηση)

5) ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης (για τη δηµοσίευση)

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Χρον. Αρχείο + Φ. Εκτελεστικός Γραµµατέας
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