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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
διαγωνισμού για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πληροφορίες:

1) Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
www.civilprotection.gr
2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 2131510932
2131510933

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 37, Κτ. Φάρος
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 151.23 – Μαρούσι

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ: 10436

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών».

-ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 της από 22-08-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄
161), όπως κυρώθηκε με το ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
β. Του ν. 2690/1999 (Α΄ 160) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006
(Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 237).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ε. Της υπ’ αρ. 7036/25-09-2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
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χρό-νου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από 22-08-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (Α’ 161), απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια απασχόλησης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 4130).
ζ. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/945/16-03-2020 (ΥΟΔΔ 183) απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./140/17467/23.9.2020 απόφαση της Επιτροπής της
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 33/2006 (αρ. 2 παρ. 1) με θέμα «Έγκριση για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων, με σχέση
εργασί-ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, σε
εφαρμογή του άρθρου δέκατου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 22ας
Αυγούστου 2020 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
3. Το υπ’ αρ. 2/35335/15-09-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
4. Τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για
την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων
κινδύνων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι διαγωνισμό για την
πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την ιχνηλάτηση και
παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού
COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε
είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
1.

2.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν καθορίζεται σε εκατόν ενενήντα δύο
(192) και αφορά σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή διπλωματούχους
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
Το ανωτέρω προσωπικό θα τοποθετηθεί στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων
(Π.Ε.) των οικείων Περιφερειών, ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΚΑΒΑΛΑΣ

4

2. ΘΑΣΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

2

ΞΑΝΘΗΣ

2

ΕΒΡΟΥ

2

ΔΡΑΜΑΣ

2

* Η εντοπιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου

λογίζεται ενιαία και η τοποθέτηση αφορά στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ

30

* Η εντοπιότητα για τις θέσεις της Περιφέρειας Αττικής αφορά στο σύνολο των οικείων

Περιφερειακών Ενοτήτων και η τοποθέτηση αφορά στην έδρα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

6

ΧΙΟΥ

2

1. ΣΑΜΟΥ

2

2. ΙΚΑΡΙΑ
ΛΗΜΝΟΥ

2

* Η εντοπιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας λογίζεται

ενιαία και η τοποθέτηση αφορά στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4

ΑΧΑΪΑΣ

4

ΗΛΕΙΑΣ

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΑΡΤΑΣ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

4

1. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4

2. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

* Η εντοπιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

λογίζεται ενιαία και η τοποθέτηση αφορά στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4
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ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2

1. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

3

2. ΙΘΑΚΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

* Η εντοπιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

λογίζεται ενιαία και η τοποθέτηση αφορά στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18

ΠΕΛΛΑΣ

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

2

ΚΙΛΚΙΣ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

ΧΑΝΙΩΝ

4
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ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΡΟΔΟΥ

4

ΚΩ

2

ΣΥΡΟΥ

2

ΝΑΞΟΥ

2

ΘΗΡΑΣ

2

* Η εντοπιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου
και Κω λογίζεται ενιαία και η τοποθέτηση αφορά στην έδρα των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ρόδου και Κω.
* Η εντοπιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Κέας-Κύθνου,
Μήλου, Μυκόνου, Πάρου, Τήνου, Σύρου, Νάξου και Θήρας λογίζεται ενιαία και η
τοποθέτηση αφορά στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Νάξου και Θήρας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ

3

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

3

ΦΩΚΙΔΑΣ

2

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2

3. Σε περίπτωση μη πλήρωσης, για οποιονδήποτε λόγο, των ανωτέρω προκηρυχθεισών ανά

Περιφερειακή Ενότητα θέσεων, οι θέσεις ανακατανέμονται με απόφαση Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του
2020. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης
λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 01-01-1980 και μεταγενέστερα.
γ. Να κατέχουν τα υποχρεωτικά και πρόσθετα προσόντα των διατάξεων του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά
περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για
λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.
στ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της
πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης,
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της
προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης,
9
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υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο
τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε
σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο
όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα
παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν
αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία
υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος
διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.
ζ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν
έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
η. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη
ή μερική).
2. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, καθώς και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Δ΄, τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά για την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.)
εντοπιότητά τους, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι:
αα. διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β΄ της προκήρυξης
και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου Κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται
αναλυτική περιγραφή τους,
ββ. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή,
γγ. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν
είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της
αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες
αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων
σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν
προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί
και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω
δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986.
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γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της
αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να
συνυποβάλλουν φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασή τους, καθώς και βεβαίωση
ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: αα. επεξεργασίας κειμένων, ββ. υπολογιστικών φύλλων, γγ. υπηρεσιών
διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 50/2001.
ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών
σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, επικυρωμένα και επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
στ. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ευκρινές
αντίγραφο βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος
κάτοικος του δήμου της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία δικαιούται να
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.
Για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας δεν γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό
από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσλαμβανόμενους:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
3. Η ανωτέρω Διεύθυνση θα προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους προσλαμβανόμενους.
4. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι είναι ψευδή, ανακριβή, μη γνήσια-έγκυρα,
εκτός των ποινικών ευθυνών τους, θα θεωρούνται αποτυχόντες του Διαγωνισμού, θα
ανακαλείται η απόφαση διορισμού τους και για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων
θα καλούνται ως επιλαχόντες υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα
κατάταξης, κατά τη σειρά εγγραφής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού Covid-19, οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών
με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από
ημέρα Πέμπτη 01-10-2020 μέχρι και ημέρα Δευτέρα 12-10-2020, στην ταχυδρομική
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2.

3.

4.
5.

διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισίας 37-39, Κτ.
Φάρος, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ».
Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου
μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά.
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που εκτυπώνεται από
τον υποψήφιο από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr), φέρει την υπογραφή του και είναι καθαρογραμμένη, χωρίς
διορθώσεις - σβησίματα. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει
αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας:
α. Παραλαμβάνει και πρωτοκολλά τις αποσταλείσες, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών
υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier), αιτήσεις συμμετοχής
των υποψηφίων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία των υποψηφίων στην αίτησή τους, καθώς και την ακρίβεια, την
πληρότητα και ορθότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
γ. Επιστρέφουν με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα
δικαιολογητικά στους υποψηφίους, που στερούνται κάποιο από τα προσόντα και τις
προϋποθέσεις πρόσληψης, μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή.
δ. Όλες οι έγκυρες αιτήσεις καταχωρίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου τους,
διαβιβάζονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και οι υποψήφιοι
ενημερώνονται για την έγκυρη καταχώριση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της
αιτήσεώς τους, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη, δηλωθείσα στην αίτησή τους,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Τα κριτήρια επιλογής, επί ποινή αποκλεισμού, των υποψηφίων είναι τα εξής:
α. Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
β. Η εντοπιότητα.
γ. Η γνώση ξένων γλωσσών.
δ. Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
ε. Η αξιολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων μέσω της διαδικασίας
του ψυχομετρικού ελέγχου από την Τριμελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών του Κεφαλαίου
Ζ΄. Όποιος κριθεί αρνητικά κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιαστεί
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2.

3.

σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας
Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης από
την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
Κεφαλαίου Ζ΄. Όποιος δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται με
απόφαση της οικείας Επιτροπής.
Ως πρόσθετο προσόν λαμβάνεται επίσης υπόψη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ή διπλώματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Από τα κριτήρια του Κεφαλαίου Ε΄ μοριοδοτούνται τα εξής:
α. Η γνώση ξένων γλωσσών: είκοσι (20) μόρια για άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας και
πέντε (5) μόρια για πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας.
β. Η προσωπική συνέντευξη: έως σαράντα (40) μόρια.
γ. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος: είκοσι (20) μόρια, εφόσον παρέχει ειδίκευση ή
συνάφεια με την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών και
πέντε (5) μόρια σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1.
2.

3.

4.

Πριν τη σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης θα διενεργείται ψυχομετρικός
έλεγχος και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.
Ο ψυχομετρικός έλεγχος, πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών που
συγκροτείται με απόφαση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και περιλαμβάνει
ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και ψυχοτεχνικά τεστ. Τα
ψυχοτεχνικά τεστ θα ερευνούν κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική
σταθερότητα, την προσαρμοστικότητα, το βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και
αντίληψης των υποψηφίων.
Η προσωπική συνέντευξη για την εκτίμηση της εν γένει προσωπικότητας των
υποψηφίων διενεργείται από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία
θα αξιολογήσει τις διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες τους
(ενδεικτικά εξωστρέφεια, ικανότητα διαχείρισης χρόνου, συγκρότηση σκέψης). Η
τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο
(Μ.Ο.) των βαθμών των μελών της οικείας Επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης
με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της
Επιτροπής, το οποίο είναι στη διάθεση των υποψηφίων.
Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος διενέργειας των ανωτέρω διαδικασιών και κάθε άλλη
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αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορισθεί με σχετικό πρόγραμμα το οποίο θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η έγκαιρη
ενημέρωση για το πρόγραμμα αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
1.
2.

3.
4.

5.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας με μέριμνα της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους
νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησής του στην ως άνω ιστοσελίδα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και
απορριπτέων καταρτίζεται και αναρτάται με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής στην ίδια
ως άνω ιστοσελίδα.
Η έγκαιρη ενημέρωση για τους ανωτέρω πίνακες αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κυρώνει τους προσωρινούς πίνακες
κατάταξης. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π.
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κυρώνει τους οριστικούς πίνακες προσληπτέων
και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κατάταξη των υποψηφίων, που διαθέτουν όλα τα κριτήρια της παρ. 1 του Κεφαλαίου Ε΄,
βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά,
με βάση τη συνολική μοριοδότηση που συγκεντρώνουν από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια
κατάταξης ως εξής:
Προηγούνται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική μοριοδότηση, προηγείται αυτός που
έχει τα περισσότερα μόρια στο πρώτο μοριοδοτούμενο κριτήριο του Κεφαλαίου Στ΄. Σε
περίπτωση νέας ισοβαθμίας, εκείνος που έχει τα περισσότερα μόρια στο δεύτερο
μοριοδοτούμενο κριτήριο του Κεφαλαίου Στ΄. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, εκείνος που
έχει τα περισσότερα μόρια στο τρίτο μοριοδοτούμενο κριτήριο του Κεφαλαίου Στ΄, και σε
περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1.
2.

3.

4.

5.

Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται από τους πρώτους, κατά τη σειρά
εγγραφής τους στον οριστικό πίνακα, υποψηφίους, οι οποίοι αποτελούν τους
προσληπτέους του διαγωνισμού.
Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του
προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία τοποθέτησης, το είδος της εργασιακής σχέσης και η
χρονική διάρκεια της σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι με μέριμνα της Διεύθυνσης
Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας καλούνται για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ η πρόσληψη δεν
πραγματοποιείται εφόσον ο προσλαμβανόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή
σιωπηρά με την παρέλευση της προθεσμίας για υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσλαμβανόμενοι, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε
συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας
έως σαράντα (40) ημερών, το οποίο θα αφορά σε ζητήματα ιχνηλάτησης,
παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και έλεγχου των ασθενών
κορωνοϊού (COVID-19) και των στενών επαφών τους, καθώς και αντιμετώπισης κάθε
είδους υγειονομικής και άλλης φύσεως κινδύνων και απειλών.
Προσληφθέντες οι οποίοι δεν παρουσιαστούν ή αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, δύναται να αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους
στον πίνακα κατάταξης, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης, στον ιστότοπο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και σε μία εφημερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας με μέριμνα του Γραφείου Τύπου της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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