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Προς: όπως Πίνακας ∆ιανοµής

Θέµα: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλων
στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του
Υπουργείου Εσωτερικών»

Το Υπουργείο Εσωτερικών µε έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες
υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α., η οποία υπάγεται στη
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, του Υπουργείου,
µε µετάταξη µόνιµων υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις,
Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και ∆ήµους,
έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 112 του Ν. 4555/2018 (133/Α΄) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.∆. 50/2001 (39/Α΄) «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του
δηµοσίου τοµέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.∆. 141/2017 (180/Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών»», όπως ισχύει.
4. Το Π.∆. 88/2018 (160/Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» & Ν.
4369/2016 (33/Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις».
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Οι θέσεις που θα καλυφθούν µε µετάταξη είναι οι εξής:
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α.
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.

ΠΕ

2.

ΠΕ

3.

ΤΕ

4.

ΤΕ

5.

∆Ε
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Αριθµός θέσεων
16
3
6
3
6
34

Οι ανωτέρω µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν:
Όλοι/ες οι µόνιµοι/ες υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆.
Ανεξάρτητων Αρχών, Περιφερειών και ∆ήµων.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα, µε ευθύνη του υποψηφίου, και στη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι/ες, ενώ προκειµένου για
υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., η αίτηση κοινοποιείται και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω
κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
Οι υποψήφιοι/ες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυµούν να µεταταχθούν, όπως αυτά
ορίζονται στο Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
Σηµειώνεται ότι θα συνεκτιµηθούν πρόσθετα προσόντα όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης και γνώση ξένων
γλωσσών.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες υπάλληλοι, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία που αρχίζει τη ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 16
Νοεµβρίου 2018 να υποβάλουν στη ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Σταδίου 27, 10183 Αθήνα, την αίτηση µετάταξης, µε την ένδειξη «Αίτηση
συµµετοχής στην από αριθ. 59272/25.10.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
µετάταξη στη ∆/νση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. του
Υπουργείου Εσωτερικών» µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγµα.
2. Βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου.
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
4.Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Σηµείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι, µεταφρασµένοι και επικυρωµένοι).
5. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:
• Η υπηρεσιακή εµπειρία του/της υπαλλήλου (Τοποθετήσεις, µετακινήσεις)
• Η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών.
• Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.
• Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, δεν εκκρεµεί σε βάρος του/της υπαλλήλου
πειθαρχική δίωξη και δεν έχει οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική
διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρόνο ).
6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου / της υποψήφιας δύναται να
συνεκτιµηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιµόρφωσης κ.α.)
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Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). Το Υπουργείο
Εσωτερικών, δύναται αιτιολογηµένα, να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τους /
τις ενδιαφερόµενους/ες.
Η αίτηση συµµετοχής µπορεί να υποβληθεί
• είτε αυτοπροσώπως
• είτε µε εξουσιοδοτηµένο από αυτούς / αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,
• είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει (το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από την
ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου / της υποψήφιας).
Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε
όλους τους / τις υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς
και στα Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύουν.
Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας
πρόσκλησης στο δικτυακό του τόπο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων
4. Γενικούς ∆ιευθυντές
5. ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
6. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-mail:web.support@ypes.gr)
(για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
Α. Όλα τα Υπουργεία
Β. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
Γ. Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές
∆. Περιφέρειες της Χώρας
Ε. ∆ήµοι
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ– ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Α.∆.Τ.
∆/νση Κατοικίας
Τηλέφωνο
E-mail
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη
Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εξετάσετε αίτηµα
µετάταξής µου, από την κάτωθι υπηρεσία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύµφωνα µε την
αριθ. 59272/25.10.2018 ανακοίνωση.
Υπηρεσία Οργανικής θέσης
Υπηρεσία
στην
οποία
υπηρετώ
σήµερα
(σε
περίπτωση απόσπασης)
∆ιεύθυνση / Τµήµα
Εργασιακή σχέση
Μόνιµος
Κατηγορία
ΠΕ
ΤΕ
Κλάδος
Βαθµός
Θέση
για
την
οποία
ενδιαφέροµαι
∆ιεύθυνση εργασίας
Τηλέφωνο εργασίας

∆Ε

Ηµεροµηνία ……………..
Ο/Η Αιτ…………………..

Επισυναπτόµενα ∆ικαιολογητικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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