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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μαρούσι, 22-11-2021
Αρ. Πρωτ.: 14278
ΠΡΟΣ: 1/ Στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ
2/ Στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 37-39
Τ. Κ. – Πόλη: 151 23, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr
Πληροφορίες: Μαρία Βέργη
Τηλέφωνο: 2131331241
Email: epiteliki@civilprotection.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ)
Τομέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 37 & 38 του Ν.4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3. Το Ν.3528/2007 (Α 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Το Ν.3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
6.

Το Π.Δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
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Υπουργών και Υφυπουργών».
7.

Το άρθρο 37 του Ν.4662/2020 (Α 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

8.

Το Π.Δ. 70/2021 (Α 161) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

9.

Το Π.Δ. 71/2021 (Α 162) «Διορισμός Υπουργού & Υφυπουργού, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας».

10. Την ΚΥΑ με αριθμό 124507/25-11-2020 (Τ.Β. 5228) «Διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας».
11. Την ΚΥΑ με αριθμό 102763/ΕΥΘΥ 739/2017 (Β 3652) «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και
της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν.4314/2014 (Α 265)
και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ.
127874/ΕΥΘΥ 964/2018 (Β 6170) όμοια.
12. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα
Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με
μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλες
Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του
άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν.
4314/2014 (Α 265) και ειδικότερα:
α. δεκατριών (13) θέσεων κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ
β. μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ
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Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ-ΤΕ
•

Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ με εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό,
αξιολόγηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
έργων.

•

Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ με εμπειρία στην διαχείριση/υλοποίηση έργων ΕΤΠΑ
(προμήθειες εξοπλισμού, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών), εκ των οποίων 1 θέση ΠΕ
μηχανικού.

•

Μια (1) θέση κατηγορίας ΠΕ με εμπειρία στον προγραμματισμό, την ανάθεση και
εκτέλεση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας.

•

Μία (1) θέση Νομικού με ειδική εμπειρία σε κοινοτικό και εθνικό δίκαιο ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων έργων ή/και υπηρεσιών.

•

Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας με εμπειρία
στην διαχείριση συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών και επιπρόσθετα
μέριμνα για:

-

την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση της ιστοσελίδας της ΕΔ ΕΣΠΑ, την διαχείριση
εξυπηρετητών εφαρμογών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων (web application/db
servers), την οργάνωση και λειτουργεία του ΟΠΣ, την εκπαίδευση και καθοδήγηση των
χρηστών

σε

θέματα

εφαρμογών

πληροφορικής,

την

διαχείριση

αναλωσίμων

πληροφορικής και λήψεων αντιγράφων ασφαλείας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
•

Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ με εμπειρία στη γνώση διαχείρισης πρωτοκόλλου
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τήρηση αρχείου και άλλων συναφών με τη
διοικητική υποστήριξη των Μονάδων της ΕΔ, θεμάτων.
Τυχόν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου θα συνεκτιμηθεί ανάλογα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά
περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 10 της με αριθ. 124507/25/11/2020 Κοινής
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 5228) Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας».
Για την κάλυψη των θέσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, τομέα
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Πολιτικής Προστασίας, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άτομα προς στελέχωση, πέραν των
προαναφερόμενων κλάδων / ειδικοτήτων και κατηγοριών, βάσει της ως άνω σχετικής
Υπουργικής απόφασης, των γενικότερων αναγκών της υπηρεσίας αλλά και των αιτήσεων που θα
λάβει.
Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην «Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, τομέα Πολιτικής Προστασίας»
Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, ΤΚ 15123 Μαρούσι, ταχυδρομικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiteliki@civilprotection.gr
Η αίτηση (υπόδειγμα I) θα πρέπει να συνοδεύεται από:
•

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (υπόδειγμα II).

•

Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου
συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.
Η ΥΑ που αφορά την οργάνωση και στελέχωση της EΔ ΕΣΠΑ τομέα Πολιτικής Προστασίας, αίτηση
και υπόδειγμα του βιογραφικού σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί
στην

ιστοσελίδα

του

Υπουργείου

Κλιματικής

Κρίσης

&

Πολιτικής

Προστασίας

https://www.civilprotection.gr/
Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το
αρμόδιο στέλεχος της ΕΔ ΕΣΠΑ, κα Μαρία Βέργη (2131331241).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτ.Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Πολιτικής Προστασίας
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