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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                             

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 159 και 243 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07.06.2010),  όπως
ισχύουν.
β. της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/03.03.1994), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ. του  Ν.  3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09.02.2007), όπως ισχύουν.
δ. του Ν.4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
ε. του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και  διαφάνεια  της  Κυβέρνησης,  των  κυβερνητικών  οργάνων  και  της  κεντρικής  δημόσιας
διοίκησης».
στ.  των  άρθρων  91  και  93  Ν.  4623/2019  (ΦΕΚ  134/τ.Α΄/09.08.2019)  «Ρυθμίσεις  του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα».
ζ.  του  άρθρου  4  της  ΠΥΣ  33/2006  «Αναστολή  διορισμών  και  προσλήψεων  στο  Δημόσιο
Τομέα». (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28.12.2006), όπως ισχύουν.
η.  της  αριθμ.  249700/27.12.2016  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου  περί  έγκρισης  τροποποίησης  του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4345/τ. Β’/2016).

2. Το αριθμ. οικ.28115/12.7.2012 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του οποίου δεν
απαιτείται  έγκριση για  το  προσωπικό  ειδικών  θέσεων των ΟΤΑ α’  και  β΄  βαθμού,  καθώς
εξομοιώνεται από άποψης συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

3. Την  αριθμ.  38199/9082/12.02.2020 βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  Περιφέρειας
Πελοποννήσου περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της
Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την  πλήρωση  μίας  (1)  θέσης  Περιφερειακού  Συντονιστή  Πολιτικής  Προστασίας  για  την
υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του
Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης 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, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 93 Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα  επείγοντα  ζητήματα»  (ΦΕΚ
134/τ.Α΄/09.08.2019) . 

Ο Περιφερειακός Συντονιστής διορίζεται  και  απολύεται  με  απόφαση του Περιφερειάρχη.  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. 

Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης που τον προσλαμβάνει, παύσει να ασκεί τα καθήκοντά
του για οποιονδήποτε λόγο, ο Περιφερειακός Συντονιστής παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και
απολύεται αυτοδικαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης  Εκπαίδευσης της  ημεδαπής  ή ισότιμο πτυχίο  ή

δίπλωμα της αλλοδαπής.
 Επιχειρησιακή εμπειρία  τουλάχιστον πέντε  (5) ετών, ανάλογη με τις  απαιτήσεις  και  τις

ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.
 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.

 Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του
Δημοσίου ήτοι:

 Να είναι Έλληνες πολίτες
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000) Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι: α) όσοι
απέκτησαν  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση  και  έχει  παρέλθει  ένα  έτος  από  την
απόκτησή της.

β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από
την  απόκτησή  της,  εφόσον  μέχρι  την  απόκτησή  της  ήταν  υπήκοοι  κράτους  -  μέλους  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.  (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους
τέτοιο κώλυμα).

 Να  μην  υπάρχει  κώλυμα  πρόσληψης  από  ποινική  καταδίκη  ή  υποδικία  ή  δικαστική
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 &
9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
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Ο  Περιφερειακός  Συντονιστής  Πολιτικής  Προστασίας  έχει  αρμοδιότητες  αποφασιστικού
χαρακτήρα, που μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον Περιφερειάρχη και αναφέρεται αποκλειστικά σε
αυτόν.

 Συμμετέχει  στο  Συντονιστικό  Όργανο  Πολιτικής  Προστασίας  της  Γενικής  Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.

 Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο
αντικείμενο  αρμοδιοτήτων  της  πολιτικής  προστασίας  της  Περιφέρειας  προς  τον
Περιφερειάρχη,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  τις  Επιτροπές  της  Περιφέρειας  ή  τις
υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

 Παρέχει  υπηρεσίες  σχετικές  με  τις  διαδικασίες  και  τις  επιχειρησιακές  δράσεις,  που
αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών
και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που
προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 Εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζεται
και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα
απασχόλησης του Περιφερειακού Συντονιστή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  του  υποψηφίου  θεωρημένη  από
δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικώς  με  συστημένη  επιστολή  (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 των
υποψηφίων),  στο  Τμήμα  Γραμματείας  της  Διεύθυνσης  Διοίκησης  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22 131, Τρίπολη, σχετική αίτηση στην
οποία  θα  αναφέρεται  η  θέση  για  την  οποία  υποβάλλουν  την  υποψηφιότητα,  με  συνημμένα
ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Τίτλων σπουδών.
2. Εγγράφων /Βεβαιώσεων απόδειξης εμπειρίας.
3. Των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων

του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).
4. Πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.*
5. Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.*
6. Πιστοποιητικού Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους).*
(*τα  αριθμ.  4,  5  και  6  δικαιολογητικά  αναζητούνται  αυτεπάγγελτα  από  την

υπηρεσία)
7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1256/82
8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, 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
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γ. δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα 
δ. 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.

9. Βιογραφικό Σημείωμα.
10. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες  απαιτείται  η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
της παρ. 8 του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018.

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης  από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α,  για  την  ισοτιμία,  ή  ισοτιμία  και  αντιστοιχία  του

τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών  τίτλων  (όπου  προβλέπεται)  ή  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή
ισοτιμίας  και  αντιστοιχίας,  καθώς  και  αντιστοιχία  της  βαθμολογικής  κλίμακας  αυτών  με  τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται).  Σε  περίπτωση που από την
πράξη  ή  το  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  δεν  προκύπτει  το  γνωστικό  αντικείμενο,  απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την
αντιστοιχία  του  τίτλου,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης  επαγγελματικών
προσόντων  ή  επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων  τυπικής  ανώτατης  εκπαίδευσης,  οι  οποίες
χορηγήθηκαν  από  α)  το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικών  Προσόντων  (Σ.Α.Ε.Π)  του
άρθρου  55  του  ΠΔ  28/2010  και  β)  του  Συμβουλίου  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 14 του Π.Δ 231/1998.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη
της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (1-5-2004)  και  αναφέρονται  στο  Π.Δ
299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη
της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα
Δικηγόρων»  (άρθρο  36  ν.4194/2013/ΦΕΚ  208/27.09.2013/τ.  Α’),  μεταφράσεις  ξενόγλωσσων
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής
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α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς
του  δημόσιου  και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα  υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικώς
αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων,  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  καθώς  και  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.

Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  σε  αποκλειστική  προθεσμία  πέντε  (5)  ημερολογιακών
ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες
της Περιφέρειας. Εάν η τελευταία  ημέρα είναι  κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια  αργία)  ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από
την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα
συνημμένα δικαιολογητικά.

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.

Περίληψη  της  παρούσας  γνωστοποίησης  να  δημοσιευθεί  σε  δύο  (2)  τοπικές  ημερήσιες
εφημερίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ταυτόχρονα να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  να  αναρτηθεί  στον  Πίνακα  ανακοινώσεων  του  Κεντρικού
Καταστήματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

                                                                                               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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