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Όλα τα Υπουργεία/ ∆νσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί
άµεσα η παρούσα σε όλες τις
εποπτευόµενες από αυτά Υπηρεσίες,
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου).
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εννέα ( 9 ) θέσεων
προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία η άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή
Ν.Π.∆.∆.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική
αίτηση στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού –Τµήµα Μονίµου Προσωπικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.Αµαλιάδος 17 Αθήνα-Αµπελόκηποι Τ.Κ. 11523.
Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις:
1. Των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.»

(Α/26/09.02.2007), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις
των άρθρων 10 και 19 του ν.3801/2009 (Α/163/04.09.2009)
2.

Του άρθρου 68 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του ∆ηµοσίου – Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση –
Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄/180/22.8.2011) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σύµφωνα µε την αριθµ. 28/13.8.2012 Πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄/161/13.8.2012).

3. Την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και τις διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄/226/2011) χωρίς να
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε ταυτόχρονη µεταφορά της
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θέσης που κατέχει ο µετατασσόµενος
4. Της µε αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.48/49/οικ. 25958/15.12.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
«εφαρµογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν.4002/2011 και του
ν.4024/2011 για τη µετάταξη/µεταφορά προσωπικού µε γενικές ή ειδικές
διατάξεις»
ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος ,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας και της εµπειρίας τους.
Εν συνεχεία

και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης

(υπηρεσιακό συµβούλιο του ΥΠΕΚΑ) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής
απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων προσωπικού του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αίτηµα για την
έγκριση της πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την Τριµελή επιτροπή
της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύµφωνα µε την αριθµ. 28/13.8.2012 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄/161/13.8.2012).
Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται το Υ.Π.Ε.Κ.Α. να καλύψει µε µετάταξη
υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω:
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ
α/α
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ02

ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

2.

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.

ΠΕ

6.

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝΒΙΟΛΟΓΩΝΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ
Ι∆ΑΧ
ΠΤΥΧΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
MSc ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ
3
2

2

2

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης να
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται.
∆ικαίωµα υποβολής έχουν όλοι οι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δηµόσιων
Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών και ∆ιοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. που κυρώθηκε
µε το ν.3528/2007 (Α΄/26/2007) και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.3801/2009.

Επισηµαίνεται ότι στο πεδίο εφαρµογής της παραπάνω διάταξης δεν

εµπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί
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υπάλληλοι , οι υπάλληλοι Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου Υπουργείων, δηµόσιων
Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό
Κώδικα.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν από 28/08/2014 έως 09/09/2014, τα
παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Αίτηση υποψηφιότητας για µετάταξη µε πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µαζί µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του
περιεχοµένου του.
3. Επικυρωµένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που
επικαλείται.
4. Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών στα οποία θα αναφέρονται
τα χρόνια υπηρεσίας , ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν
εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους καθώς και οι αναρρωτικές άδειες της
τελευταίας πενταετίας
Αντίγραφα Εκθέσεων Αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.
Η αίτηση

υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία που

υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την
αίτηση του /της υπαλλήλου.
Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών, θα γίνεται
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επι αποδείξει,
στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης προθεσµίας, µε την
ένδειξη «Αίτηση συµµετοχής στην µε αριθµ. πρωτ. 40341/27.8.2014 ανακοίνωση του
ΥΠΕΚΑ» (το εµπρόθετο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του
ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην
αίτηση του υποψηφίου).
Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την
κοινοποιήσει σε όλες τις υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύει.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.
www.ypeka.gr
Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-1515-192 και 213-1515-187 κατά τις
εργάσιµες ηµέρες.
Κοινοποίηση:
Α) ΥΠΕΚΑ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων (2)
4. Γραφεία Ειδικών Γραµµατέων (2)
5. Γραφεία Γεν ∆/ντών (5)
6. Εποπτευόµενα Ν.Π.∆.∆.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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7. ∆/νση Οργάνωσης –Τµήµα
Πληροφορικής
(για ενηµέρωση της σελίδας του
δικτυακού τόπου του Υ.Π.Ε.Κ.Α)
Β) Υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Γενική ∆/νση Κατάστασης Προσωπικού
∆/νση ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Μεταβολών
(για ενηµέρωση της σελίδας του δικτυακού
τόπου).
Ε.∆.:
1) Φ /Μετατάξεων
2) Κ. Πλακάκη
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΟ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

–

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

–

ΤΜΗΜΑ

ΜΟΝΙΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………ΑΡ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………………………………
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………………………ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:…………………………
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη στο ΥΠΕΚΑ
Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, βάσει
της µε αριθµ. πρωτ. ……………... ανακοίνωση – πρόσκληση σας, όπως εξετάσετε το
αίτηµα µετάταξης µου από την Υπηρεσία µου στον κλάδο ……………………..
του Υπουργείου µας.
Υπηρετώ ως µόνιµος/Ι∆ΑΧ υπάλληλος στο ……………………………………………..
∆ιεύθυνση:……………………………………………………………………………………
Κατηγορία:……………………………………………………………………………………
Κλάδος:…………………………………Βαθµός:………………………………………
∆/νση Εργασίας:…………………………………………………………………………….
Τηλ. Εργασίας:……………………………Fax. Eργασίας:…………………………………
Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………….

Ο/Η ΑΙΤ……………

