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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ 

 

Ο Φορέας:  

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) είναι μια από τις πλέον δραστήριες ΜΚΟ 

στην Ελλάδα με πολυσχιδές έργο 50 ετών στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής 

κληρονομιάς (www.ellet.gr). 

 

Αντικείμενο: 

Ο ρόλος του αναδόχου είναι η παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στις δράσεις του 

Συμβούλιου Θεσμικού Πλαισίου (ΣΘΕΠ) σε συνεργασία με τα μέλη του και την Γραμματεία της ΕΛΛΕΤ. 

Το ΣΘΕΠ συστήθηκε το 2002 με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της θεσμικής προστασίας του 

φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στη χώρα μας μέσω του χωρικού σχεδιασμού. Στο ΣΘΕΠ: 

 Εργαζόμαστε συστηματικά για την τήρηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου χωροταξικού, 

πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

αξιοπιστίας τους. 

 Εξετάζουμε συστήματα διοίκησης και εργαλεία χωροταξικών, πολεοδομικών και 

περιβαλλοντικών πολιτικών και διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων και υποβάλλουμε 

σχετικές προτάσεις στην Πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε 

και καταθέτουμε απόψεις στο νομοθετικό έργο του ΥΠΕΝ και στην Βουλή όταν προσκληθούμε. 

 Παρεμβαίνουμε με κάθε νόμιμο τρόπο όταν διαπιστώνεται περίπτωση καταστρατήγησης του 

Συντάγματος και των νόμων, με σύμβουλο και οδηγό την νομολογία του ΣτΕ (Συμβουλίου 

Επικρατείας). 

 Συνεργαζόμαστε στενά με τα άλλα συμβούλια της Ελληνικής Εταιρείας, (ιδίως το ΣΦΥΠ για την 

ρύθμιση και διαχείριση των περιοχών προστασίας, και το ΣΑΚ για την αρχιτεκτονική 

κληρονομιά) ή/και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς της χώρας 

μας. 

 Οργανώνουμε εκδηλώσεις και επιστημονικές ημερίδες (μόνοι ή σε συνεργασία) ανοιχτές σε 

όλους τους συμπολίτες μας για ενημέρωση και επεξεργασία θέσεων σε επίκαιρα θέματα και 

εκδίδουμε τα πρακτικά τους. 

 Παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές περιβάλλοντος, χωρικής / κοινωνικής συνοχής και 

περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο 

ελληνικό δίκαιο. 

 Προετοιμάζουμε τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. LIFE, 

Interreg) και συμμετέχουμε στην υλοποίηση τους. 

 Υποστηρίζουμε την εκπόνηση μελετών με πιλοτικό χαρακτήρα (πχ φέρουσα ικανότητα 

περιοχών) που αποσκοπούν στην προώθηση των αρχών της ΕΛΛΕΤ και του ΣΘΕΠ, μετά από 

συνεργασία μελών μας με δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή/και ιδιωτικούς φορείς. 
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 Εξετάζουμε αιτήματα τοπικών φορέων για θέματα χωρικού σχεδιασμού και εκδίδουμε 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις  με αφορμή τα τοπικά ζητήματα, αλλά με προτάσεις 

γενικότερου θεσμικού ενδιαφέροντος. 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

Ο/η ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

 Δίπλωμα Πολεοδόμου/ Χωροτάκτη ή μηχανικού (των κλάδων Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών 

Μηχανικών και Τοπογράφων).  

 Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, είτε σε 

επίπεδο μελέτης, είτε με συμμετοχή στην διοίκηση. 

 Γνώση διοικητικών διαδικασιών και ρυθμίσεων, ενδιαφέρον για θέματα θεσμικού πλαισίου, 

διάθεση κοινωνικής προσφοράς στην παρακολούθηση και παρέμβαση σε θέματα πολεοδομίας 

& χωροταξίας. 

 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών. 

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακοί τίτλου σε συναφή αντικείμενα (πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή 
ανάπτυξη, περιβάλλον). 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης). 

 Καλή γνώση χρήσης χαρτογραφικών υποβάθρων (πχ GIS  ή Autocad).  

 

Απαραίτητες δεξιότητες: 

 Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, συνέπεια, ευελιξία και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. 

 

Αμοιβή:  

 Η αμοιβή θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα του ανάδοχου.  

 

Μορφή Απασχόλησης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου:  

Ο ανάδοχος θα προσληφθεί από την ΕΛΛΕΤ και θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μέρες και 

ώρες γραφείου κατόπιν συμφωνίας.   

 

Κάθε υποψήφιος καλείται να υποβάλλει δυο συστατικές επιστολές και μια πρόσφατη φωτογραφία. 

 

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων: 

11 Απριλίου 2022. H υποβολή του βιογραφικού και του πίνακα έργων γίνεται στο email: 

entopia@ellinikietairia.gr. Για την τελική επιλογή ο/η υποψήφιος θα κληθεί σε συνέντευξη. 

 

Πληροφορίες:  

Μιλτιάδης Λάζογλου, Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος, Email: entopia@ellinikietairia.gr, Τηλ: 210-33 16 

955 (εσωτ. 114). 
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