
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:   Μεσογείων 119
Ταχ. Κωδ.:     115 26  Αθήνα
Πληροφορίες: M. Κουκουράκη 
Τηλ. Επικοινωνίας:213 1513849, 3852
E-mail: ggenvr@ypen.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για απόσπαση σε θέση 
Συνεργάτη στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.    

Με γνώμονα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης 
και της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τηn στελέχωση του ιδιαίτερου γραφείου του. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκείνους που, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2, περ. β’ και γ΄ του νόμου 
4622/2019 (Α’ 133), μπορούν να απασχοληθούν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Πρόκειται για: 

Α. Δημοσίους Υπαλλήλους  με σχέση μόνιμης εργασίας ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 
υπηρετούν σε φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περ. 
α’, παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143) 

Β. Δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παραγράφου 1, του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014(Α΄143), μέσω απόσπασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα  και θα κληθούν να 
υποστηρίξουν την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας ΦΠΥ, όπως 
αυτές  προσδιορίζονται στον τομέα του περιβάλλοντος, των υδάτων και της κλιματικής αλλαγής.

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, βάσει του ΠΔ 132/2017 [Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – ΦΕΚ Α’ 160/2017], του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 και του 
άρθρου 18 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123/2019) περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και 
Διαχείρισης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Ύδατος. Ως εκ τούτου, εποπτεύει  τομείς, όπως οι 
προστατευόμενες περιοχές, η βιοποικιλότητα και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, οι 
περιβαλλοντικοί έλεγχοι, η κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές και δράσεις αντιμετώπισής της, η ποιότητα 
της ατμόσφαιρας, οι μηχανισμοί αγοράς και μητρώου εκπομπών, το υδάτινο περιβάλλον και οι υπηρεσίες 
ύδατος, η κυκλική οικονομία, κ.ά. Επίσης, μεριμνά για θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής που 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Διαδικασία Επιλογής – Αξιολόγησης:

Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας, κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των ενδιαφερομένων 
υποψήφιων, με δυνατότητα διεξαγωγής συνέντευξης. 

                                                                                                       
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 
(με την παράκληση να   προωθηθεί σε τυχόν 
εποπτευόμενους Φορείς τους)
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Οι αποσπάσεις στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων θα γίνουν με 
σεβασμό στις υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας ή/του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων και 
δικηγόρων. 

Αποδοχές: 

Οι αποσπώμενοι στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, εξακολουθούν να 
λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως γενικά ή 
ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης 
των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν 
οργανικά. 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν σχετική́ αίτηση απόσπασης έως την 1η 
Αυγούστου 2022  και ώρα 17:00, σημειώνοντας για ποιά από τις θέσεις ενδιαφέρονται (βλέπε Παράρτημα), 
με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό́ Σημείωμα στο οποίο, μεταξύ́ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά́ η εμπειρία από́ τις 
θέσεις που έχουν υπηρετήσει σε δημόσιο ή/και σε ιδιωτικό́ τομέα. 

β) Πιστοποιητικό́ υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά́ στοιχεία του φακέλου 
του υπάλληλου, αν υπάρχει πειθαρχική́ ποινή́ ή δίωξη σε βάρος του, καθώς και εάν ο υποψήφιος έχει 
οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από́ γενική́ ή ειδική́ διάταξη νόμου. 

γ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατήριου. 

δ) Βεβαιώσεις/δικαιολογητικά́, από́ τα οποία θα αποδεικνύεται η αναγραφόμενη προϋπηρεσία και 
εργασιακή́ εμπειρία στο βιογραφικό́ τους σημείωμα. 

ε) Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο στο  E-mail: ggenvr@ypen.gr, 
με την ένδειξη στον τίτλο του θέματος του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για απόσπαση σε θέση Συνεργάτη στο Γραφείο Γενικού 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.». Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2131513852 στην κα Αστερή Βασιλική και στο τηλ. 2131513849 
στην κα Κουκουράκη Μαρία (ώρες 9.00-17.00).

3. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα Πρόσκληση, οφείλει να την κοινοποιήσει άμεσα σε 
όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να λάβουν 
γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των αναφερομένων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

4. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

mailto:ggenv@ypen.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Δημόσιοι Υπάλληλοι (Αριθμός θέσεων 7)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 3 4

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία

Πολύ καλή γνώση  αγγλικών

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Μεταπτυχιακός τίτλος

Προϋπηρεσία σε μονάδες με 
νομοπαρασκευαστικό έργο

Τουλάχιστον 5ετής 
προϋπηρεσία

Πολύ καλή γνώση  αγγλικών

Πολύ καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ

Μεταπτυχιακός τίτλος

Προϋπηρεσία σε μονάδες με 
αντικείμενο συναφές με τις 
αρμοδιότητες του ΓΓΦΠ&Υ

Εμπειρία σε προγράμματα ή 
έργα προστασίας και 
διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών /βιοποικιλότητας.

Εμπειρία σε υλοποίηση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων συναφών με το 
φυσικό περιβάλλον ή τα ύδατα 
ή την Κλιματική αλλαγή

Γνώση προγραμμάτων 
χειρισμού Γεωχωρικών 
δεδομένων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές 
ομάδες εργασίας

Μελέτη υπηρεσιακών φακέλων που 
προωθούνται για υπογραφές

Ανάπτυξη νομοθετικών διατάξεων 
σχετικών με τις αρμοδιότητες της 
ΓΓΦΠ&Υ

Χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος 
διακίνησης εγγράφων

Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας

Μελέτη υπηρεσιακών φακέλων 
που προωθούνται για 
υπογραφές

Ανάπτυξη νομοθετικών 
διατάξεων σχετικών με τις 
αρμοδιότητες της ΓΓΦΠ&Υ
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Β. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή (Αριθμός θέσεων 2)

Τουλάχιστον 5-ετής προϋπηρεσία. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε μονάδες με νομοπαρασκευαστικό έργο 
και η κατοχή σχετικού Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Καθήκοντα των συνεργατών: η Παροχή νομικών 
συμβουλών επί σχεδίων νομικών διατάξεων και η συμμετοχή στην ανάπτυξη νομοθετικών διατάξεων 
σχετικών με τις αρμοδιότητες της ΓΓΦΠ&Υ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 9
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Δ/νσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού όλων των Υπουργείων και τη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών (ggd@ypes.gov.gr),  με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί η 
παρούσα σε όλες τις Δ/νσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και στις εποπτευόμενες από αυτά 
Υπηρεσίες ΝΠΔΔ και κρατικά ΝΠΙΔ, με σκοπό την ενημέρωση των υπαλλήλων.

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

3 Υπουργείο Εξωτερικών

4 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

5 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

7 Υπουργείο Υγείας

8 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

9 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

10 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

11 Υπουργείο Δικαιοσύνης

12 Υπουργείο Εσωτερικών

13 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

14 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

15 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

16 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

17 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

18 Υπουργείο Τουρισμού

19 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Β. ¨Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, με την παράκληση να κοινοποιηθεί στο προσωπικό τους
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