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ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας
Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.).

Προκειμένου να στελεχωθεί η Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε∆ΕΥ
Α.Ε.), η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 145-153 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α), ως αρμόδιος Φορέας για
την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

για εκδήλωση ενδιαφέροντος, τους υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο ∆ημόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε νομικά πρόσωπα
της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και
ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών στην Ε∆ΕΥ Α.Ε.

1. Περιγραφή σκοπού της Εταιρίας
Η Ε∆ΕΥ Α.Ε. έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων τη διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού
∆ημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η
Ελληνική ∆ημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
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Το σύνολο των σκοπών της εταιρίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 146 του Ν.
4001/2011.

2. Περιγραφή θέσεων – Προσόντα υποψηφίων
Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού της Ε∆ΕΥ Α.Ε. είναι πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων
Τακτικού Προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες:
Α. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων
Β. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση για απόσπασή τους στην
Ε∆ΕΥ Α.Ε. θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι προσόντα:
Α. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής που καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.
Β. Επιστημονική εξειδίκευση στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που
αποδεικνύεται με:
ι) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή
ιι) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ η 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
την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
Γ. Άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων του Τακτικού Προσωπικού θα πρέπει να
τεκμηριώνεται η επαγγελματική εμπειρία στην Υπηρεσία προέλευσης και η ενασχόληση σε
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε∆ΕΥ ΑΕ.
Η επιλογή των αποσπωμένων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση
του ∆Σ της Ε∆ΕΥ Α.Ε. Οι αποσπάσεις γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για χρονικό
διάστημα μέχρι τριών (τριών) ετών.
Το προσωπικό που θα αποσπασθεί θα λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι
οποίες θα βαρύνουν την εταιρία.
Οι αποσπάσεις θα γίνουν μετά την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας και το διορισμό
του Διοικητικού Συμβουλίου της.
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4. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα),
εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική ανακοίνωση της πρόσκλησης,
ήτοι έως 31.12.2011. 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 και βεβαίωση
καταβαλλόμενων αποδοχών του),
γ) επικυρωμένο
διαβατηρίου.
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5. Πληροφορίες
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Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη
∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
στο τηλέφωνο 210 6969547.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Όλα τα Υπουργεία
∆/νσεις ∆ιοικητικού (με την παράκληση
να κοινοποιηθεί στα ΝΠ∆∆ τους & στα ΝΠ
της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994)
2. Όλες τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές
3. Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις
4. Ο.Τ.Α Α’ και Β’ Βαθμού (παρακαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών να μεριμνήσει για την
κοινοποιήση)
Εσωτερική ∆ιανομή:
- Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών,Τμ.Β
- Όλες τις ∆/νσεις της ΓΓΕΚΑ, Αυτοτελή Τμήματα, ΕΜΝΕ, ΕΜΒΕ
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