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Προς: Πίνακας Αποδεκτών 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων του 

δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρ. 14 του ν.4270/2014(Α΄143), στο Γραφείο 

Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 161 του ν. 4876/2021(Α΄251), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις εννέα (9) υπαλλήλων, προκειμένου να καλύψει 

τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης του  Γραφείου Ελληνικού, το οποίο 

υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Το Γραφείο Ελληνικού αποτελεί οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού 

και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπάγεται 

απευθείας στον οικείο Γενικό Γραμματέα. Οι αρμοδιότητας του Γραφείου Ελληνικού ορίζονται  

στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4062/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 113 του 

ν.4804/2021.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν.4270/2014 (Α΄143), για τους οποίους έχει παρέλθει διετία από το διορισμό τους.   

 Κατ΄ εφαρμογή  του άρθρου 161 του ν. 4876/2021(Α΄251), η  απόσπαση πραγματοποιείται με 



απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα 

προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού απαιτείται σύμφωνη 

γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.   

Η πράξη απόσπασης  προσωπικού, διενεργείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης 

ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης 

σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας 

στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές 

τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για 

υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των 

υπηρεσιακών αναγκών.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α.  Τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών.

Βασικά προσόντα: 

 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄39) όπως ισχύει. 

Πρόσθετα προσόντα :

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

  Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμάται κυρίως η συμμετοχή τους σε ομάδες 

εργασίες του ΥΠΕΝ ή του ΤΕΕ καθώς επίσης και συμμετοχή τους στην έκδοση και έγκριση οικοδομικών 

αδειών.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό. 

• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Β.  Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

Βασικά προσόντα: 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄39) όπως ισχύει. 

Πρόσθετα προσόντα :

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.



  Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

  Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμάται κυρίως η συμμετοχή τους σε ομάδες 

εργασίες του ΥΠΕΝ ή του ΤΕΕ καθώς επίσης και συμμετοχή τους στην έκδοση και έγκριση οικοδομικών 

αδειών.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό. 

• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Γ. Μία (1) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών.

Βασικά προσόντα: 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄39) όπως ισχύει. 

Πρόσθετα προσόντα :

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

  Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμάται κυρίως η συμμετοχή τους σε ομάδες 

εργασίες του ΥΠΕΝ ή του ΤΕΕ καθώς επίσης και συμμετοχή τους στην έκδοση και έγκριση οικοδομικών 

αδειών.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό. 

• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Δ. Δύο (2) θέσεις Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος,  εκ των οποίων ένας (1) κατώτερος και 

ένας ανώτερος.

 Βασικά προσόντα: 

Πτυχίο Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Πρόσθετα προσόντα 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό

Ε. Μια (1) θέση του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος 

 Βασικά προσόντα: 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄39) όπως ισχύει. 



Πρόσθετα προσόντα :

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

  Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμάται κυρίως η συμμετοχή τους σε ομάδες 

εργασίες του ΥΠΕΝ ή του ΤΕΕ.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό. 

• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ -  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να 

υποβάλουν:

 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο, μεταξύ των άλλων, να περιγράφεται 

αναλυτικά η υπηρεσιακή διαδρομή τους και η αποκτηθείσα εμπειρία από τις θέσεις που 

έχουν υπηρετήσει,

 πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να βεβαιώνονται τα βασικά 

στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου, αν υπάρχει πειθαρχική ποινή ή δίωξη σε βάρος 

του καθώς και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή 

ειδική διάταξη νόμου. Εάν το  πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής 

της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους (i) ότι όλα τα 

δηλωθέντα είναι αληθή και ακριβή και (ii) ότι έχουν υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση 

του πιστοποιητικού, το οποίο θα καταθέσουν αμέσως μόλις το παραλάβουν, 

μνημονεύοντας και το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου,

 αντίγραφα των τίτλων σπουδών,

 αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα επέχουν θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του αρ.8 του ν.1599/1986(Α΄75).

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα, οι οποίες απευθύνονται προς την Δ/νση Δ/κών 

Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την επομένη της ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της εν λόγω πρόσκλησης, είτε αυτοπροσώπως 



στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υ.Π.ΕΝ. (Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα), είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τους, κρίνεται από την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων πρέπει να κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία τους, 

προκειμένου να λαμβάνουν γνώση.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή ομάδα εργασίας που θα οριστεί με απόφαση του  

Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Δύναται να κληθούν οι 

υποψήφιοι σε συνέντευξη, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, προκειμένου να εκτιμηθούν 

τα τυπικά και τα ουσιαστικά τους προσόντα (ενδεικτικά: ικανότητα συνεργασίας, συμπεριφορά, 

σχετική εμπειρία).

 

Για διευκρινίσεις επί των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής μπορείτε να 

απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2131515164 & 2131515167 (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) 

κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09.00 έως 15.00. 

Για διευκρινίσεις επί των θεμάτων που αφορούν στα καθήκοντα των εν λόγω θέσεων μπορείτε 

να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 6475101 (Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού 

και Αστικού Περιβάλλοντος) κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09.00 έως 15.00.

Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα
 του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).                               

         
                                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                        

                                                                                        ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                                                          

                                                                                                      

http://www.ypeka.gr/


Πίνακας Αποδεκτών

1. Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν)

2. Όλες οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 

3. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με την 

παράκληση να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) 

Κοινοποίηση : 

- Γρ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

- Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα  

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

- Γραφείο Ελληνικού 

- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δ/κών Υπηρεσιών & Ν.Ε.

Εσωτερική Διανομή :

- Φ. Υ.Π.ΕΝ.
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