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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
∆όµησης (ΕΥΕ∆) της ΕΥΕ∆ΕΝ της Ειδικης Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του Υ.ΠΕ.ΚΑ

Προκειµένου να στελεχωθεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης (ΕΥΕ∆), η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α), ως αρµόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών ∆όµησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων
τους και τη διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών ∆όµησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετούν στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, οι οποίοι έχουν τα
απαιτούµενα προσόντα και ενδιαφέρονται να µεταταχτούν, να µετακινηθούν ή να αποσπαστούν
στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης (ΕΥΕ∆).
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1. Περιγραφή του σκοπού και της δοµής της Υπηρεσίας
Η ΕΥΕ∆, αποτελεί αυτόνοµη ενιαία διοικητική µονάδα που υπάγεται στη Γενική Επιθεώρηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας (ΕΥΕ∆ΕΝ) και αρµοδιότητά της είναι ο
έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών ∆όµησης και η τήρηση του Μητρώου
των Ελεγκτών ∆όµησης.
Η ΕΥΕ∆ συγκροτείται σε δύο Τοµείς, Νοτίου Ελλάδας, µε έδρα την Αθήνα και Βορείου Ελλάδας,
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν αντίστοιχη χωρική αρµοδιότητα.
Της ΕΥΕ∆ προΐσταται Βοηθός Γενικός Επιθεωρητής ∆όµησης, ενώ των Τοµέων της
προΐστανται Τοµεάρχες Επιθεωρητές.
Το σύνολο των σκοπών και αρµοδιοτήτων της ΕΥΕ∆ περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 16
του ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

2. Περιγραφή θέσεων – Προσόντα υποψηφίων
Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού της ΕΥΕ∆ που προβλέπονται µε την παρούσα
πρόσκληση είναι οι εξής:

α) Μία (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ∆όµησης, ως επικεφαλής της ΕΥΕ∆, µε έδρα
την Αθήνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 4030/2011.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, µε Α’
βαθµό και εφόσον δεν υπάρχουν, του κλάδου ΤΕ µηχανικών µε Α΄ βαθµό, µε αντίστοιχου
επιστηµονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εµπειρίας και να έχουν τουλάχιστον τετραετή
θητεία σε θέση Προϊστάµενου Τµήµατος
Η θητεία του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ∆όµησης είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί ή
να παραταθεί, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Σηµείωση: ο βαθµός Α΄ αναφέρεται στη βαθµολογική κατάταξη του υπαλλήλου πριν από την
εφαρµογή του ν. 4024/2011, δηλαδή έως 31.10.2011.

β) ∆ύο (2) θέσεις Τοµεαρχών Επιθεωρητών ∆όµησης, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, µε
έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 4030/2011.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, µε Α’
βαθµό, µε αντίστοιχου επιστηµονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εµπειρίας και να έχουν
τουλάχιστον τριετή θητεία σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος.
Η θητεία των Τοµεαρχών είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί ή παραταθεί, ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
Σηµείωση: ο βαθµός Α΄ αναφέρεται στη βαθµολογική κατάταξη του υπαλλήλου πριν από την
εφαρµογή του ν. 4024/2011, δηλαδή έως 31.10.2011
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γ) Για τη στελέχωση της ΕΥΕ∆, προβλέπονται επιπλέον πενήντα (50) θέσεις υπαλλήλων
Τακτικού προσωπικού, µε τις παρακάτω ειδικότητες, σύµφωνα µε τις παραγράφους 6, 7
και 8 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011:
- Τριάντα δύο (32) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
- Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
- ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε γνώσεις Η/Υ
Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από τριµελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ.
Για τις περιπτώσεις των αποσπάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6γ του
άρθρου 16 του Ν. 4030/2011, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι:
α) η διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί ή να παραταθεί ανάλογα
µε τις υπηρεσιακές ανάγκες,
β) οι αποσπάσεις γίνονται χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας,

3. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως 27.1.2012 στη:
∆/νση ∆ιοικητικού ΥΠΕΚΑ
Αµαλιάδος 17, ΤΚ 11523 Αθήνα
Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και µε συστηµένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν:
α) βιογραφικό σηµείωµα,
β) βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, στην οποία αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του
φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος υπηρεσίας, κλάδος, βαθµός, θέση, κλπ),
γ) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

4. Πληροφορίες
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση
∆ιοικητικού του ΥΠΕΚΑ στα τηλέφωνα: 213 1515193

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Πίνακας Αποδεκτών:
1. Όλα τα Υπουργεία
– ∆/νσεις ∆ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί και στους εποπτευοµένους
φορείς)
2. Όλες τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές
3. Όλες τις Περιφέρειες – Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (µε την παράκληση να ενηµερώσουν
τους οικείους Ο.Τ.Α)

Εσωτ. ∆ιαν.:
- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Γενικού Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης
- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γενικό Επιθεωρητή Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας (ΕΥΕ∆ΕΝ)
- Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού

