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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τη στελέχωση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α)  του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
και ιδίως του άρθρου 55 παρ. 1, 2, 4 και 5 «Θέματα προσωπικού του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και 60 του ν. 4623/2019 «Σύσταση και λειτουργία του 
Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (ΦΕΚ Α΄134), όπως ισχύει.

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137), όπως 
ισχύει.  

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 
133), όπως ισχύει,

δ) του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 82 παρ. 3 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως ισχύει.
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ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26), όπως ισχύει.  

στ)  του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει.

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄119), όπως ισχύει.

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄121).

θ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄123).

ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 
85), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 2902).

3. Την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020/31.03.2020, Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 241).

4. Την υπ΄ αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/53/09.01.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με 
θέμα: «Ορισμός Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΚΕ.Δ.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 33).  

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη.

Εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Το «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» έχει τους ακόλουθους σκοπούς, όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 60, παρ. 8 του v. 4623/2019: 

α. Τη διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του Διαστήματος και την 
εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε 
συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τον Δημόσιο και τον 
Ιδιωτικό Τομέα που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για 
την επίτευξη των στόχων. 

β. Τη συνεργασία, το συντονισμό, την υποστήριξη και την κινητοποίηση φορέων, 
υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα για την 
προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, 
καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που 
δραστηριοποιούνται σε διαστημικά θέματα και προγράμματα. 
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γ. Την προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και 
προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς 
του Διαστήματος, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η 
ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο. 

δ. Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ 
και δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών 
εκπροσώπων στον τομέα του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών 
συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή 
διαστημικά προγράμματα, καθώς και τη συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων 
για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 
αναγκών στις οποίες το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο.

ε. Τη συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών 
εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας 
βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και την υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, 
δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της συμμετοχής της 
χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και 
στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα. 

στ. Τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση 
των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα 
Διαστήματος, καθώς και τη σχεδίαση και τη συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων 
για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών. 

ζ. Την προώθηση θεμάτων τυποποίησης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών. 

η. Την πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε 
δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών 
υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν 
σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

θ. Την παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και 
διαστημικά θέματα, καθώς και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την 
εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δημοσίου στο Διάστημα, 
την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την 
ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων. 

2. Προκειμένου το ΕΛ.ΚΕ.Δ. να ανταποκριθεί στην αποστολή του απαιτείται η 
στελέχωση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με σκοπό την 
υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, τη διαχείρισης της 
δημόσιας προβολής του, και τη διοικητική υποστήριξη των σχετικών με το Κέντρο 
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δραστηριοτήτων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Δ. 
Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την πλήρωση πέντε (5) θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, που σήμερα υπηρετούν σε φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 

3. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις με απόσπαση κατά παρέκκλιση 
και κατανέμονται κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα ως 
εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ ή ΤΕ)  Σύνολο 
θέσεων πέντε (5), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 
ΠΕ Διοικητικού/ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: θέσεις τρεις (3),
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: θέση μια (1) και
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής: θέση μια (1).
Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις 
διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Οι ανωτέρω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές 
ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του ΕΛ.ΚΕ.Δ.

4. Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή και θα 
συνεκτιμηθούν είναι: εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες 
ή/και η εξειδίκευση στη λογιστική και δη σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή σε 
οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε θέματα 
προμηθειών του δημοσίου ή σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση ή 
εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με αυτά των δράσεων του ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή σε θέματα 
επικοινωνίας και προβολής έργου ομάδων και φορέων, εμπειρία στη διαχείριση-
διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και 
διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Ειδικά για τη θέση ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, θα συνεκτιμηθεί εργασιακή εμπειρία ή/και 
εξειδίκευση σε τεχνική υποστήριξη υποδομών δικτύων και πληροφορικής, 
διαχείρισης δικτύων, βάσεων δεδομένων και συστημάτων (Windows System 
Administrator), συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου π.χ. Joomla, WordPress 
(theme+ plugin) και τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου (PHP, Javascript, HTML5, 
SQL και MySQL databases, CSS).

5. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για τους 
οποίους δεν συντρέχουν κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, 
παρ. 3 του ν. 4674/2020 (Α  53), όπως ισχύει. 
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6. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), έως την Παρασκευή, 19η 
Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec@hsc.gov.gr (Γραμματεία 
ΕΛ.ΚΕ.Δ.). Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι κάλυψης των θέσεων. 

7. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς οι τίτλοι 
σπουδών, η επαγγελματική εμπειρία, οι αρμοδιότητες των θέσεων που έχουν 
υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι καθώς και συγκεκριμένα αντικείμενα που έχουν 
χειρισθεί.
β) Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια του περιεχομένου του βιογραφικού 
σημειώματος.
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά 
στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής 
τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών δεν 
προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία μας κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 
1171).

8. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο 
ΕΛ.ΚΕ.Δ. βαρύνει το ΕΛ.ΚΕ.Δ.  

9. Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση παρακαλούνται 
να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους καθώς και στους 
εποπτευόμενους από αυτούς φορείς (Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα). Ιδιαίτερα τα Υπουργεία παρακαλούνται για την άμεση 
ενημέρωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών καθώς και των φορέων που 
εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτά. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
παρακαλούνται για την άμεση διαβίβαση της παρούσης στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

10. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται 
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο τηλέφωνο 210 - 67 21 263 ή στην ηλεκτρονική δ/νση sec@hsc.gov.gr.

                                                                                                           Ο Υπουργός Επικρατείας 

                                                                                                                                                                                
Κυριάκος Πιερρακάκης

mailto:sec@hsc.gov.gr
mailto:sec@hsc.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α. Όλα τα Υπουργεία στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού (με την παράκληση 
να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες 
συγκροτούνται καθώς και τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. & 
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα)

α/α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
1. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2. Οικονομικών
3. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
4. Εξωτερικών
5. Προστασίας του Πολίτη
6. Εθνικής Άμυνας
7. Παιδείας και Θρησκευμάτων
8. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
9. Υγείας
10. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
11. Πολιτισμού και Αθλητισμού
12. Δικαιοσύνης
13. Εσωτερικών
14. Υποδομών και Μεταφορών
15. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
16. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
17. Τουρισμού
18. Μετανάστευσης και Ασύλου
19. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
20. Γενική Γραμματεία Συντονισμού
21. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Β. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού (με 
την παράκληση να διαβιβάσουν άμεσα την παρούσα και σε όλους τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους)

α/α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Αττικής
2. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
3. Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
5. Μακεδονίας- Θράκης
6. Αιγαίου
7. Κρήτης

Γ. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές

α/α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
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2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
5. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
6. Επιτροπή Ανταγωνισμού
7. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
8. Συνήγορος του Καταναλωτή
9. Συνήγορος του Πολίτη

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, Βασ. Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ
(για την ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου www.minadmin.gov.gr)
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Α.Δ.Τ.:

Φορέας Οργανικής Θέσης:

Υπηρεσία που υπηρετώ:

Εργασιακή Σχέση:

Κατηγορία/ Εκπ. Βαθμίδα:

Κλάδου/Ειδικότητας:

Βαθμού:

Τηλέφωνο:

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ το:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης

Με την παρούσα αιτούμαι την απόσπασή μου 
στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) 
και υποβάλλω συνημμένα:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του
περιεχομένου.

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης στο ΕΛ.ΚΕ.Δ.

Ημερομηνία:

Ο αιτών/ Η αιτούσα
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