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ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στην

Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.».

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ [άρθρο 4 ν.
2744/1999 (Α΄ 222)], προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από
υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες,
ανεξάρτητες αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
– Ανώνυμες Εταιρείες εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4482/2017 (Α΄102), όπως ισχύει, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς
θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας κατηγορίας, υπό την
προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/της ειδικότητας στην
οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται και οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση των υπαλλήλων. Η μετάταξη/μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση των
υπαλλήλων, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση της σχέσης αυτής ή τη σχέση ασφάλισης, με την
οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες προέλευσης.
Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το
χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στις υπηρεσίες προέλευσης, με τα τυπικά
προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους.

1

ΑΔΑ: 650Τ465ΧΘΞ-ΥΤ8
Οι μετατάξεις/μεταφορές θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη της Ενδοϋπουργικής
Επιτροπής Κινητικότητας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας κ.λ.π..
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι σε υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Ανώνυμες Εταιρείες
εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) και η κατανομή των
θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα καθώς και ο φορέας υποδοχής, περιγράφονται
παρακάτω:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.
(ΘΕΣΕΙΣ: 15 )
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ /

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α

1

2

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας
Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων
Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας
Χημικών Μηχανικών

3

2

2

4

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2

5

ΔΕ Διοικητικού

2

6

ΔΕ Οδηγών

2

7

ΔΕ Τεχνικών

2

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που
ορίζεται παρακάτω, να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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α) Αίτηση μετάταξης/μεταφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική
αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
β) Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους. (Σημείωση: οι
τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).
δ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να φαίνεται επίσης: α) ότι δεν έχει
επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους και β) ότι έχει
διενεργηθεί ο έλεγχος γνησιότητας των τίτλων σπουδών ή ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες σχετικές
ενέργειες, άλλως διενεργείται από τον φορέα υποδοχής.
ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα στην κάτωθι αποκλειστική προθεσμία, με
έναρξη την 11η Μαΐου 2018 έως και την 25η Μαΐου 2018 είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, είτε ταχυδρομικώς επί
αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή,
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας.

Η αίτηση κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού της
υπηρεσίας προέλευσης του/της υπαλλήλου.

Οι

ενδιαφερόμενοι

έχουν

δικαίωμα

υποβολής

αίτησης σε

μία

(1) εκ

των

προκηρυσσόμενων θέσεων.

Η παρούσα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
www.yme.gov.gr (Προκηρύξεις- Προσκλήσεις) και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα τηλέφωνα 210 6508406 και
210 6508794.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Υπόδειγμα Αίτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Διεύθυνση Διοίκησης Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(με την παράκληση να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα στους αποσπασμένους
υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
2. ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
3. Ανεξάρτητες Αρχές αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
4. ΥΠΑ
Δ/νση Διοικητικού
5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
(προκειμένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ4β
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ΑΙΤΗΣΗ:

ΠΡΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

…………………………………

ΟΝΟΜΑ:

…………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………..

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Κινητικότητας και Δικαιωμάτων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου

ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: ……………………………..
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………..
ΟΔΟΣ: ……………………………………………………

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και παρακαλώ, όπως προβείτε
στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μετάταξη/
μεταφορά μου στη θέση …………………………………..,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………………….………
Πρόσκληση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΑΡΙΘΜ. : …………………
ΤΗΛ.: ……………………………………………

Ημερομηνία …………………………..

Ο/Η Αιτών-ούσα
ΘΕΜΑ: Αίτηση μετάταξης/μεταφοράς
(Υπογραφή)

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

……………………………...………….
……………………………...………….
……………………………...………….
………………………………....………
………………………….………………
………………………………………….
………………………………………….
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