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Κοιν.:

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα: Επιλογή προσωπικού για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που
εργάζονται

στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα.

Εκπροσωπούμε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στη Δημόσια
Διοίκηση
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:9ΦΚ046ΜΑΖΤ-87Μ, στον
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας) για την απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στον ΟΦΥΠΕΚΑ
υπεβλήθησαν αιτήσεις υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών μελών της Ομοσπονδίας
μας. Οι πέντε (5) εκ των παραπάνω τριάντα οκτώ (38) θέσεων αφορούσαν θέσεις του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. οικ. 194 από 26/01/2021 πρακτικό
αξιολόγησης (συνυποβάλλεται με το παρόν έγγραφο) για τις ανωτέρω θέσεις υπέβαλλαν
αίτηση εννέα (9) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών εκ των οποίων επιλέχθηκαν προς
απόσπαση στον ΟΦΥΠΕΚΑ τρεις (3).
Σε ότι αφορά τις θέσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ προς πλήρωση με υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών προκύπτει η ακόλουθη σειρά ερωτημάτων καθώς στο πρακτικό αξιολόγησης:

1.

Δεν προκύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων σε ότι αφορά i) τα

στοιχεία των φακέλων των αιτήσεών τους (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) και ii) το
αποτέλεσμα
2.

της

συνέντευξης.

Δεν προκύπτει η σειρά κατάταξης από την αξιολόγηση των εννέα (9) υποψηφίων

υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν ως
καταλληλότεροι οι
3.

τρεις

(3)

από

αυτούς.

Δεν αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο επιλέγονται τρεις (3) μόνο υπάλληλοι

του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, έναντι πέντε (5) του ιδίου κλάδου που προέβλεπε η
πρόσκληση, ενώ το πλήθος των αιτούντων ΠΕ Μηχανικών υπερκάλυπτε την απαίτηση.
4.

Δεν προκύπτει εάν ο ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος επιλέγεται

έναντι υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή η επιλογή του αφορά την πλήρωση της
μιας (1) εκ των πέντε (5) θέσεων με υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος που
προέβλεπε
5.

η

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

απόσπαση.

Δεν προκύπτει η αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν τις υπόλοιπες τριάντα

τέσσερις (34) θέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση."
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι
επιθυμούμε, καθώς και της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας,
θα ήταν πολλαπλά χρήσιμη η απάντηση στα παραπάνω καίρια ερωτήματα. Είμαστε στη
διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

