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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δώδεκα (12)
υπαλλήλων στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας»
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.
3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄280),
όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΓ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014
(Α΄85) και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4378/2016
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και
(ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ
και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 55), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων
για τη στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ
ΠΕ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ιοικητικού- Οικονοµικού
Μηχανικών ή Γεωτεχνικών ή
Περιβάλλοντος

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
7
5

12

1. ∆ιάρκεια και ∆ιαδικασία Αποσπάσεων :
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι πέντε (5) έτη, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, η οποία µπορεί να παραταθεί µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό
διάστηµα. Η απόσπαση πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µε
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κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου Υπουργού του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση
από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώµη Υπηρεσιακών
Συµβουλίων.
2. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης
Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Να υπηρετούν σε φορείς του ∆ηµοσίου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και η
απόσπασή τους να µην προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να µην έχει ασκηθεί
ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων.
3. Κριτήρια επιλογής
Μεταξύ των υποψηφίων και βάσει των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων (Π∆
100/2014 και ΚΥΑ 322/2013, όπως ισχύουν) θα προτιµηθούν εκείνοι που διαθέτουν µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών ή Γεωτεχνικών ή Περιβάλλοντος (5): εµπειρία και
εξειδίκευση στη διαµόρφωση και εφαρµογή προγραµµάτων για την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος καθώς και στην εφαρµογή πολιτικών για τη διαχείριση των
υδατικών πόρων, εµπειρία στη λειτουργία και διαχείριση των υποδοµών ύδρευσης
αποχέτευσης και άρδευσης, καθώς και των έργων κεφαλής των δικτύων.
Για τις θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (7): θα προτιµηθούν οι κάτοχοι πτυχίου
οικονοµικών επιστηµών µε εµπειρία και εξειδίκευση στα οικονοµικά περιβάλλοντος, στην
ανάλυση και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων των παρόχων, στον επιχειρησιακό
σχεδιασµό των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ύδρευσης & αποχέτευσης, στην
παρακολούθηση & διαχείριση συµβάσεων έργων-µελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς
και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων (ΕΣΠΑ κτλ), καθώς
και οι κάτοχοι πτυχίου νοµικής µε εµπειρία και εξειδίκευση στην εξέταση καταγγελιών,
αναφορών και προσφυγών και στην προετοιµασία & διενέργεια διαγωνιστικών
διαδικασιών.
4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση απόσπασης οφείλουν να υποβάλουν:
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α) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο, µεταξύ των άλλων, να περιγράφεται η
υπηρεσιακή διαδροµή τους και η αποκτηθείσα εµπειρία από τις θέσεις που έχουν
υπηρετήσει.
β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών, στην
οποία να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος
υπηρεσίας, κλάδος, βαθµός, θέση κ.λ.π.).
γ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
δ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και (εφόσον διαθέτουν) µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αναφερόµενα στο Βιογραφικό
σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή και θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση προσκόµισης
επικυρωµένων των (γ) και (δ) ανωτέρω σε περίπτωση που απαιτηθεί.
στ) Αποδεικτικό επαρκών γνώσεων χειρισµού Η/Υ – επεξεργασίας κειµένου,
πιστοποιουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Πιστοποιηµένα σεµινάρια κλπ.) ή µε
Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι κατά την εργασία του/της χρησιµοποιεί Η/Υ.
ζ) Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, που να αποδεικνύεται µε βάση προσκοµιζόµενα από
τον ενδιαφερόµενο αξιόπιστα στοιχεία.
5. Τρόπος υποβολής αίτησης απόσπασης
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση :
• είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
Υ.Π.ΕΝ.
(Αµαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ),
• είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στη διεύθυνση: Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Αµαλιάδος 17,
11523 ΑΘΗΝΑ µε την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων».
6. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων απόσπασης
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέχρι την 09.12.2016 και
ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης το εµπρόθεσµο
κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου.
7. Επιλογή
Η επιλογή των υπαλλήλων που θα αποσπασθούν, µεταξύ αυτών που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, θα γίνει από τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων.
8. Αποδοχές – Χρόνος υπηρεσίας
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Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων θα γίνεται κατά τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας του αποσπώµενου στη θέση που οργανικά κατέχει.
9. Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης από ∆/νσεις ∆ιοικητικού
Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα Πρόσκληση οφείλει να την
κοινοποιήσει άµεσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί
στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των
αναφεροµένων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131515164 και ώρες
09:00π.µ έως11:00π.µ..
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr και στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (προς ενέργεια):
1. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(όπως αναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στο διαδικτυακό τους τόπο)
2. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού / προσωπικού
(όπως κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες τους και τους
εποπτευόµενους φορείς)
3. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – ∆/νσεις ∆ιοικητικού
(όπως κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες τους
και τους εποπτευόµενους φορείς)
4. Όλες οι Περιφέρειες της Επικράτειας
(όπως κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες τους και τους
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εποπτευόµενους φορείς)
5. Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (Κοινοποίηση):
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ
3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων
4. Γενικό ∆/ντή Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
5. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Φ.Αποσπάσεων στην Ε.Γ.Υ.
2. Γραφείο 120

