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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής δράσεων στους τοµείς της 
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ 
ΕΝ/ΚΑ). 

 
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής δράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του 

Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ), προκειµένου να ενισχύσει τη 

στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 

267/Α/03-12-2007) όπως ισχύει, στη µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε 

φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείµενες 

διατάξεις. Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς περιλαµβάνει:  

• Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/A/3-12-2007) µε τίτλο «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως έχει 

τροποποιηθεί µε το Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4-3-2009), το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 

53/Α/31-3-2010) και το Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013) και ισχύει και 

ειδικότερα το άρθρο 18 αυτού. 

• Την υπ’ αριθµ. ∆13/Φ 7.11/18797/29-7-2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4-8-2008) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µε 

τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο 

“Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης 

και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών”», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 7718/293/23-4-2010 (ΦΕΚ 525/Β/26-4-2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών,  

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «Τροποποίηση της µε Α.Π. 

∆13/Φ7.11/18797/29.07.2008 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008) για τη 
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σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο 

“Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης 

και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών”».  

• Την υπ’ αριθµ. ∆13/Φ 7.11/18801/29-7-2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6-8-2008) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µε τίτλο 

«Προσδιορισµός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη 

στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της 

Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 

την υπ’ αριθµ. Φ7.1/27911/1188/24-12-2010 (ΦΕΚ 2154/Β/31.12.2010) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «Τροποποίηση της µε Α.Π. 

∆13/Φ7.11/18801/29.7.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο “Προσδιορισµός 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των 

συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών” (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008)».  

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέµονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως: 

• Οκτώ (8) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ εκ των οποίων: 

� Έξι (6) θέσεις Μηχανικών ή Θετικών Επιστηµών. 

� Μία (1) θέση Οικονοµολόγου ή ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 

� Μία (1) θέση Νοµικού. 

• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, κατά προτεραιότητα Πληροφορικής, 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή Μηχανικού. 

Εκ των ανωτέρω συνολικά οκτώ (8) θέσεων ΠΕ η µία (1) αφορά σε θέση 

Προϊσταµένου της Μονάδας Β1 «Μονάδα Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς της 

Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου» της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ. 

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο 

άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/13-12-2007) και ισχύει. 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, δύναται να 

µετακινηθεί ή αποσπασθεί προσωπικό για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης µία ή 

περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 3614/2007, ως ισχύει. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ’ 

αριθµ. οικ. ∆13/Φ7.11/18801/29-7-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1577/Β/6-8-2008), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ7.1/27911/1188/24-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2154/Β/31-12-
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2010), ενώ είναι επιθυµητό να διαθέτουν σχετική εµπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών 

Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Γ΄ ΚΠΣ. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την εν ισχύ νοµοθεσία, η µισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 

µετακινηθούν ή αποσπαστούν στην ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, βαρύνει τον φορέα προέλευσής τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν: 

• Αίτηση υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα) 

• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιηµένο υπόδειγµα) 

Η προσκόµιση τίτλων σπουδών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων, αποδεικτικών εµπειρίας, 

αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών κ.ο.κ. θα συντελεσθεί σε επόµενο της υποβολής της 

αίτησης και του βιογραφικού σηµειώµατος στάδιο, εφ΄ όσον ζητηθεί από την ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους 

σηµείωµα, µέχρι την Παρασκευή 11/04/2014 και ώρες 08:00-15:00 στο Γενικό 

Πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του 

ΥΠΕΚΑ, Λ. Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα, µε την ένδειξη «Για τη στελέχωση της 

ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ». Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και µε συστηµένη επιστολή ή 

courier. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά υποδείγµατα θα 

βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.ypeka.gr.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 210-6969768 και ώρες 

10:00-15:00. 

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα πρόσκληση σε όλους τους υπαλλήλους των 

Υπηρεσιών ευθύνης σας. 

                                                                    
 Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης 
 

 
Συνηµµένα: 
 

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπόδειγµα 

• Βιογραφικό σηµείωµα - υπόδειγµα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

• Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων, ∆/νσεις ∆ιοικητικού – 

Προσωπικού, καθώς και Αυτοτελείς Γραµµατείες (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί 

άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) 

• Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, ∆/νσεις ∆ιοίκησης 

• Όλες οι Περιφέρειες, ∆/νσεις ∆ιοίκησης 

• Όλες οι Ε.Υ. και Ε.∆.Α. 

• ΜΟ∆ Α.Ε. 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
 

• Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Ι. Μανιάτη 

• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

κου Στ. Καλαφάτη 

• Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Α. 

Παπαγεωργίου 

• Γραφείο Γενικής Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, κας Ν. Γιαννακοπούλου 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Κ. Μαθιουδάκη 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κου Σ. Αλεξιάδη 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, κου Κ. Τριάντη 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών, κου Γ. Αµοργιανιώτη 

• ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Γ 
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