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Αθήνα, 26 Απριλίου 2021
Αριθ. πρωτ. 3400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη μετάταξη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τεσσάρων (4) υπαλλήλων
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ του κλάδου Πληροφορικής βάσει των διατάξεων της παρ. 4 αρ. 37
ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133Α΄).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του αρ. 37 ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
133Α΄).
β. του άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις
για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου» (Α΄ 247).
γ. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 27 Α΄)
2. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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4. Την με αρ. 6442/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του
Πολίτη «Διαδικασία μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
βάσει της παρ. 4 του αρ. 37 ν. 4704/2020 (Α΄133), απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 3758 Β’).
5. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 183 ΥΟΔΔ), με την οποία διορίστηκε ο Βασίλειος
Παπαγεωργίου ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να
μεταταχθούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση
- υπεύθυνη δήλωση με τους όρους και προϋποθέσεις όπως εκτίθενται κατωτέρω.
Α. Οι μετατάξεις αφορούν στις ακόλουθες θέσεις:
Αριθμός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Τίτλος Σπουδών
θέσεων ΚΛΑΔΟΣ
1
ΠΕ ή ΤΕ
Πτυχίο ή δίπλωμα
Πληροφορικής κλάδου ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής της
ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος
σπουδών της
αλλοδαπής (όπως
ειδικότερα ορίζονται
στο άρθρο μόνο
παρ. 3 και 8 του Π.Δ
347/2003)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πρόσθετη εμπειρία σε:
α. σχεδιασμό, εφαρμογή και
υποστήριξη πολιτικών
ασφάλειας: ασφάλεια
συστημάτων και δικτύων
πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών και
δεδομένων
β) διαχείριση συστημάτων
δικτύων και τείχους
προστασίας (firewall)
3 έτη προϋπηρεσία σε
αντικείμενα Πληροφορικής
ΠΕ ή ΤΕ
Πτυχίο ή δίπλωμα
Πρόσθετη εμπειρία σε:
Πληροφορικής κλάδου ΠΕ ή ΤΕ
α) σύνταξη προδιαγραφών,
Πληροφορικής της
σχεδιασμό, οργάνωση και
ημεδαπής ή
διαχείριση
έργων
που
ισότιμος τίτλος
αφορούν σε συστήματα &
σπουδών της
δίκτυα πληροφορικής και
αλλοδαπής (όπως
επικοινωνιών, ως προς τους
ειδικότερα ορίζονται πόρους, το χρονοδιάγραμμα,

ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Πολύ καλή
γνώση
αγγλικής
γλώσσας

1

Πολύ καλή
γνώση
αγγλικής
γλώσσας
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στο άρθρο μόνο
παρ. 3 και 8 του Π.Δ
347/2003)

την ποιότητα και την
ασφάλεια.
β) εποπτεία της προόδου
υλοποίησης, έλεγχο και
επαλήθευση της επίτευξης
των αποτελεσμάτων Έργου
που αφορά σε συστήματα &
δίκτυα πληροφορικής και
επικοινωνιών.
3 έτη προϋπηρεσίας σε
αντικείμενα Πληροφορικής

1

ΠΕ
ή
ΤΕ Πτυχίο ή δίπλωμα
Πληροφορικής κλάδου ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής της
ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής (όπως
ειδικότερα ορίζονται
στα αρ. μόνο παρ. 3
και 8 του Π.Δ
347/2003)

Εμπειρία σε:
α. καταγραφή και διαχείριση
συμβάντων/προβλημάτων
που αφορούν τα συστήματα
και τα δίκτυα πληροφορικής
και επικοινωνιών.
β. υποστήριξη χρηστών και
καθημερινή συντήρηση
υλικού και λογισμικού.
3 έτη προϋπηρεσία σε
αντικείμενα Πληροφορικής

Πολύ καλή
γνώση
αγγλικής
γλώσσας

1

ΤΕ
ή
ΔΕ Πτυχίο κλάδου ΤΕ ή
Πληροφορικής Δ Ε Πληροφορικής
της ημεδαπής ή
ισότιμος
τίτλος
σπουδών
της
αλλοδαπής (όπως
ειδικότερα ορίζονται
στο άρθρο μόνο παρ.
8 και 12 του Π.Δ
347/2003).

Εμπειρία σε:
α. ηλεκτρονικές
εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις ασθενών
ρευμάτων (δικτύων
δεδομένων - τηλεφωνίας)
και σε επισκευή, συντήρηση
και ομαλή λειτουργία τους.
β. συντονισμό και
υποστήριξη συνεδριάσεων
και τηλεδιασκέψεων.
3 έτη προϋπηρεσία σε
αντικείμενα Πληροφορικής

Τουλάχιστον
καλή γνώση
Αγγλικής
γλώσσας.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και
περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ) καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), εφόσον ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Οι υπάλληλοι οφείλουν να κατέχουν τα προσόντα του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει
καθώς και :
Ι. Για την κατηγορία ΠΕ:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από τα αναφερόμενα στο άρθρο μόνο παρ. 3 του
Π.Δ 347/2003 (για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής) ή ισότιμο τίτλο σπουδών αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,
β. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
γ. Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.
δ. Τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε αντικείμενα Πληροφορικής.
ΙΙ. Για την κατηγορία ΤΕ
α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Τ.Ε.Ι της ημεδαπής από τα αναφερόμενα στο άρθρο μόνο παρ. 8 του
Π.Δ 347/2003 (για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής) ή ισότιμο τίτλο σπουδών αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,
β. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
γ. Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία ανά θέση, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.
δ. Τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε αντικείμενα Πληροφορικής.
ΙΙΙ. Για την κατηγορία ΔΕ:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
από τα αναφερόμενα στο άρθρο μόνο παρ. 12 του Π.Δ 347/2003 (για τον κλάδο ΔΕπροσωπικού Η/Υ ή ΔΕ Πληροφορικής) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
β. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
γ. Πρόσθετη επιθυμητή εμπειρία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.
δ. Τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε αντικείμενα Πληροφορικής.
Οι αιτούντες υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη για τη συνεκτίμηση
της προσωπικότητας και της εργασιακής εμπειρίας τους.
Γ. Διαδικασία μετατάξεων
Η μετάταξη θα διενεργηθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς γνώμη
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (αρ. 37 παρ.
4 Ν. 4704/2020, ΦΕΚ 133Α’), η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Οι υπάλληλοι θα μεταταχθούν με μεταφορά της θέσης τους, με την ίδια σχέση εργασίας, με
το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν και θα διατηρήσουν το ίδιο ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό καθεστώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους (ΚΥΑ με αρ.
6442/27.8.2020, ΦΕΚ 3758 Β’).
Δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής τους:
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση μετάταξης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί ταυτόχρονα και
στην οικεία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας προέλευσης των υποψηφίων
όπου, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι:
i. έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 6442/27-8-2020 Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,
ii. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή,
iii. τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή,
iv. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
στ. Βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης σχετικά με νομική της μορφή (για την περίπτωση
υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση).
ζ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της υπηρεσίας τους, πρόσφατης έκδοσης, από το
οποίο να προκύπτουν:
i. η ημερομηνία διορισμού, η κατηγορία εκπαίδευσης, η ειδικότητα και ο κλάδος προσωπικού
του/της υποψηφίου, ο βαθμός που κατέχει, το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο και τα έτη
προϋπηρεσίας.
ii. η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών.
iii. ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και ότι δεν τους έχει επιβληθεί
πειθαρχική ποινή.
iv. η γνησιότητα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ξένων γλωσσών του/της
υποψηφίου.
η. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των υποψηφίων θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί
(ενδεικτικά, πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια ή σε
συνέδρια).
Οι ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλλουν τα ανωτέρω αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο email tdioikitikou@civilprotection.gr (με την ένδειξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΠ) από την 1/5/2021 έως και τις
14/5/2021.
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (ΓΓΠΠ): www.civilprotection.gr
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνημμένο
Υπόδειγμα αίτησης
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