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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών
Προκειμένου να στελεχωθεί το Αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.), το οποίο έχει συσταθεί με το Π.Δ. 148/2009
(ΦΕΚ 190/Α/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», ως αρμόδια Αρχή για
την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής του εν λόγω Π.Δ. (άρθρο 6) και υπάγεται στην Ειδική
Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.
3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010), η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
για υποβολή υποψηφιοτήτων, Ειδικούς Επιστήμονες του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001 με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διαφόρων ειδικοτήτων, ως κατωτέρω και υπαλλήλους του
κλάδου (ΔΕ) Διοικητικών – Γραμματέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στο
ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. από το ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. και από φορείς του δημοσίου τομέα του ν. 1892/1990,
όπως ισχύει.
1. Περιγραφή θέσεων
Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού Συντονιστικού Γραφείου
Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι εννέα (9) και κατανέμονται ως εξής:

Αντιμετώπισης

Α. Επτά (7) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού, κατά το άρθρο 2 του Π.Δ.
50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) με τις παρακάτω ειδικότητες:
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1. Μια (1) θέση ΠΕ Χημικού Μηχανικού
2. Μια (1) θέση ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος
3. Μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών
4. Μια (1) θέση ΠΕ Γεωλόγου
5. Μια (1) θέση ΠΕ Βιολόγου
6. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ( Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων)
Β. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2. Προσόντα Υποψηφίων
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση για απόσπασή τους στο
ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ανάλογα με την ειδικότητα:
Α. Να τεκμηριώνεται τουλάχιστον τριετής επαγγελματική εμπειρία στον φορέα που
υπηρετούν και επαρκής ενασχόληση σε θέματα διοίκησης. Ειδικότερα:






Για τη θέση Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι επιθυμητή η
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων ή/και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση
ή/και ρύπανση υδάτων και εδαφών.
Για τη θέση Διοικητικού – Οικονομικού είναι επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα
περιβάλλοντος.
Για τη θέση Βιολόγων είναι επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα βιοποικιλότητας ή
προστασίας χλωρίδας – πανίδας, διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
Για τη θέση Γεωλόγων είναι επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ή/και
ρύπανσης υδάτων ή εδαφών καθώς και η χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών
Για τις θέσεις Περιβαλλοντολόγων είναι επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης
φυσικού περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας ή/και ρύπανσης υδάτων ή/και διαχείρισης
αποβλήτων.

Επικουρικά και λόγω της επιτακτικής ανάγκης να στελεχωθεί το εν λόγω γραφείο, σε
περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις από υποψήφιους Ειδικούς Επιστήμονες με τα
απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους μόνιμους ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που
κατά προτίμηση διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 του πδ. 50/2001 (ΦΕΚ39/Α/2001)
και συγκεκριμένα:
Α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.
Β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που
αποδεικνύεται με:
ι) Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή
ιι) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή
ιιι) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα
σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.
Γ) Άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
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Β. Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις οργάνωσης,
αρχειοθέτησης και να τεκμηριώνεται γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιδιαίτερα
προγραμμάτων Office, Internet. Παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) είναι επιθυμητή.
3. Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Δ/νση
Διοικητικού της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα). Η αίτηση μπορεί
να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, υποβάλλουν:
Α. Βιογραφικό Σημείωμα (υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα, σπουδές, υπηρεσιακές
επιδόσεις, ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, επιμόρφωση, κλπ).
Β. Βεβαίωση από την υπηρεσία τους με βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου (χρόνος
υπηρεσίας, εκθέσεις αξιολόγησης, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικά, κλπ.).
Γ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
4. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση
Διοικητικού του ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. στο τηλέφωνο 213 1515 168 ή στην Ειδική Γραμματεία
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο τηλέφωνο 210 6974714.

5. Δημοσίευση
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Επίσης, να διαβιβασθεί
στις υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. καθώς και
σε όλα τα Υπουργεία με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους εποπτευόμενους από αυτά
φορείς του δημοσίου τομέα του Ν. 1892/1990.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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