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             ΔΠΔΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

 
 Αζήλα, 25  Ιαλνπαξίνπ 2012 
 Α.Π:ΓΙΔΚ/ΣΜ.Α/Φ.3/19/2014 

 
Απνζηνιή  κε  ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  
 
ΠΡΟ :  

1.Όια ηα Τπνπξγεία  
    Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ / Πξνζσπηθνύ 

2.Όιεο ηνπο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο 

    Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ / Πξνζσπηθνύ  
3.Όιεο ηνπο Αλεμάξηεηεο Αξρέο  

    Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ / Πξνζσπηθνύ  
4.Όιεο ηνπο  Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ 

    Κξάηνπο   

   α)Γ/λζεηο Απη/ζεο θαη Απνθ/ζεο  
   Έδξεο ηνπο 

   β)Γ/λζεηο Σνπ.Απη/ζεο  & Γ/ζεο 
    Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ / Πξνζσπηθνύ  

 Θέκα: Πξνθεξχμεηο γηα ηελ πιήξσζε 32 ζέζεσλ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή  (κε απφζπαζε) 

  Η Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλαθνηλώλεη λέα πξνθήξπμε γηα 

πιήξσζε ηξηάληα δύν (32) ζέζεσλ  Δζληθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε πξνζεζκίεο 
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ηηο  24 Φεβξνπαξίνπ θαζψο θαη 23  Μαξηίνπ  2012 αληίζηνηρα. 

  Αλαιπηηθόηεξα , όζνλ αθνξά ηελ  24ε  Φεβξνπαξίνπ 2012 , πξνθεξύζζνληαη  νη παξαθάησ 
ζέζεηο: 

 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαγσληζκνύ ( COMP ) , Μνλάδα C.1 . 
 Μία   ζέζε  ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο & πλεξγαζίαο – Europe Aid (DEVCO ), Μνλάδα C.2.  

 Γύν ζέζεηο  ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε  Οηθνλνκηθώλ & Υξεκαηνδνηηθώλ Τπνζέζεσλ (ECFIN ) , 
Μνλάδεο  E.3 θαη G.3 . 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Απαζρόιεζεο, Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ & Έληαμεο (EMPL ) , 
Μνλάδα Α.4 . 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηθαηνζύλεο ( JUST ) , Μνλάδα Α.1 . 

 Γύν ζέζεηο ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο & Τπεξεζηώλ (MARKT ) , Μνλάδεο  D.2 θαη 
G.3 . 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Κηλεηηθόηεηαο & Μεηαθνξώλ (MOVE ) ,Μνλάδα Δ.2 . 
 Γύν ζέζεηο ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Τγείαο & Καηαλαισηώλ (SANCO ) , Μνλάδεο B.4 θαη C.4 . 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο & Σεισλεηαθήο Έλσζεο (TAXUD ), Μνλάδα D.2 

 
 

 Με πξνζεζκία ππνβνιήο ηελ  23ε  Μαξηίνπ 2012 αθνινπζνύλ νη παξαθάησ  ζέζεηο: 
 

 Σξεηο ζέζεηο  ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε  Αληαγσληζκνύ (COMP ) , Μνλάδεο  D.2 , D.4 θαη G.4 . 
 Γύν ζέζεηο  ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο & πλεξγαζίαο – Europe Aid (DEVCO ) , Μνλάδεο  

D.1 θαη FP.14 . 
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 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Απαζρόιεζεο ,Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ & Έληαμεο (EMPL) ,Μνλάδα 

Δ.2 . 
 Σξεηο ζέζεηο  ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραλίαο (ENTR ) , Μνλάδεο  G.2 , G.3 θαη 

GP.3 . 
 Μία ζέζε  ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο (ENV ) , Μνλάδα  Α.3 ρσξίο απνδεκίσζε . 

 Γύν ζέζεηο ζηε Eurostat (ESTAT ), Μνλάδεο Β.3 θαη G.1 . 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο & Αιηείαο (MARE ) , Μνλάδα D.1 . 
 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο & Τπεξεζηώλ (MARKT ) , Μνλάδα F.3 . 

 Σξεηο ζέζεηο ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο (REGIO ) , εθ ησλ νπνίσλ ε κία 
αθνξά ηε Μνλάδα C.1 θαη νη ππόινηπεο ηε Μνλάδα Δ.1 . 

 Γύν ζέζεηο ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο (RTD ), Μνλάδεο Β.3(+Missions EFTA) 
θαη F.2(+ Missions EFTA) . 

 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο & Σεισλεηαθήο Έλσζεο (TAXUD ) , Μνλάδα C.2 .  

 
 

Οη εζληθνί εκπεηξνγλψκνλεο θαηά θαλφλα απνζπψληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα είλαη δεκφζηνη 
ππάιιεινη ζε θξαηηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Δθηφο απφ ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο, κπνξνχλ επίζεο λα απνζπαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη εκπεηξνγλψκνλεο απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, απφ παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαζψο θαη απφ νξγαληζκνχο 
πνπ ππάγνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, εηδηθφηεξα φηαλ νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ απηνί είλαη απαξαίηεηεο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. πεξί 

Δζληθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ, νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ Μνλίκσλ 
Αληηπξνζσπεηώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ, βάζεη εηδηθνύ εληύπνπ (European CV),  αθνχ ην κεηαηξέςνπλ 

θαηά πξνηίκεζε ζε κνξθή word ή pdf, θαη ην νπνίν αλεπξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc ζηελ αγγιηθή, γαιιηθή ή 

γεξκαληθή γιώζζα. 

Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιόγσ εληύπνπ, επηζεκαίλεηαη όηη νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη 

λα ζπκπιεξώζνπλ ζην ιήκκα «Δπηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο / ηνκέαο απαζρόιεζεο» επαθξηβώο ηα ζηνηρεία 

ηεο ζέζεο (δει. Γελ. Γ/λζε ή Τπεξεζία, Μνλάδα), ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ.  ηελ πεξίπησζε 
πνπ ην ίδην πξόζσπν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θάιπςε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο ζέζεσλ, ηόηε απαηηείηαη ε 

ζύληαμε ρσξηζηώλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ θη όρη ε αλαγξαθή όισλ ησλ ζέζεσλ ζε έλα έληππν. 
Σέινο, παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα πεξηνξηζηνχλ ζηελ απνζηνιή κφλν ηνπ 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη πηζαλφλ κηαο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, θαζψο θαη λα επηιέγνπλ 

ηηο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο, κε γλψκνλα ηε κέγηζηε δπλαηή ηαχηηζε 
ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε αληίζηνηρε 

πξνθήξπμε.    

Δλ ζπλερεία νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηεο Μόληκεο Αληηπξνζσπείαο: admin@rp-grece.be (ππφςε θπξίαο Μηρεινγηαλλάθε). Δπηιέγεηαη σο 

κέζνδνο απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ απηή ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, αθελόο γηα ιόγνπο ηαρύηεηαο θη 
αθεηέξνπ δηόηη ε πιεηνλόηεηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο Δ.Δ. δεηνύλ από ηηο Μόληκεο Αληηπξνζσπείεο 

λα ηνπο δηαβηβάζνπλ ηηο αηηήζεηο απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-mail). 

 Οη ελ ιόγσ αηηήζεηο πξέπεη λα δηαβηβαζηνύλ ζηε Μόληκε Αληηπξνζσπεία, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 
ζπκπιήξσζε ή ε δηφξζσζή ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηνχην απαηηείηαη, θαζψο θαη ε 

εκπξφζεζκε πξνψζεζή ηνπο. Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο κπνξνύλ λα 

απνζηέιινληαη, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, ηαρπδξνκηθώο.  

Δπηπξόζζεηα, ε ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ πξνο ηε Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία, ζα 

πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ηειενκνηνηππηθή δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ κε έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ν δεκόζηνο ππάιιεινο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεηαη όηη ε ππεξεζία 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έρεη ιάβεη γλώζε ησλ ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ. Σν ελ ιφγσ έγγξαθν ζα 
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απνζηαιεί ζηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία (ππφςε θαο Μηρεινγηαλλάθε) κε θαμ ζηνπο αξηζκνχο 

003225515619 θαη 003225515651. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη εθηθηή ε εκπξόζεζκε απνζηνιή ηνπ παξαπάλσ δηαβηβαζηηθνύ , 

ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εκπξόζεζκα ε ζρεηηθή αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ πξνο ηελ ππεξεζία , κε ηελ 
ζθξαγίδα πξσηνθόιιεζεο , ρσξίο βέβαηα  λα αλαβάιιεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ απνζηνιή ηνπ 

δηαβηβαζηηθνύ. 

Η δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ από ηηο Μόληκεο Αληηπξνζσπείεο δελ ζπλεπάγεηαη δέζκεπζε ησλ 
θπβεξλήζεσλ έλαληη ησλ επξσπατθώλ νξγάλσλ ή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

Δθόζνλ ππάξμεη ζρεηηθή απνδνρή ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή ή ην πκβνύιην θαιεί ηνλ εξγνδόηε, ελ 
πξνθεηκέλσ ηελ θξαηηθή αξρή, λα πηζηνπνηήζεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν, όηη πεξαηηέξσ δέρεηαη λα απνζπαζηεί θαη όηη δηαηεξείηαη ην 
ηζρύνλ θαζεζηώο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο αζθάιηζεο. ην ζηάδην απηό απαηηείηαη επίζεο, αλάινγα κε ηε 

Γεληθή Γηεύζπλζε / Τπεξεζία ζηελ νπνία απνζπάηαη ν Δζληθόο Δκπεηξνγλώκνλαο, έιεγρνο αζθαιείαο από 

ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηώλ- κειώλ. Η Δπηηξνπή ή ην πκβνύιην θαηαβάιιεη ζηνπο Δζληθνύο 
Δκπεηξνγλώκνλεο εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη θαιύπηεη έθηαθηεο αλάγθεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, 

εθόζνλ απηέο πξνθύςνπλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο απόζπαζεο.  

Οη Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ ησλ Τπνπξγείσλ, Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ, θαζώο θαη νη Γηεπζύλζεηο 

Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, παξαθαινύληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ 

παξνύζα εγθύθιην ζηηο        
Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεύνπλ.  

Δπηζεκαίλεηαη  όηη, νη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Δζληθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ , ζα πξέπεη  λα έρνπλ 
νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ   πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο . 
Σέινο ζεκεηώλεηαη, όηη νη ελ ιφγσ πξνθεξχμεηο γηα ηηο ζέζεηο ησλ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, 

ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ηα θαζήθνληα, φζν θαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην θαη δεκνζηεχνληαη 
ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ  Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο : www.ydmed.gov.gr ζηελ ελφηεηα: Πξνθεξχμεηο/Πξνζσπηθφ/Απνζπάζεηο. 

Η ππεξεζία καο θαη ε Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπλεξγαζία.   

                                                                                       

            Η Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

 

  

                       Διεπζεξία Μπηληάξε 

 

 

πλεκκέλα: Απνζηέιιεηαη/αλαξηάηαη ζηνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν ηζηφηνπν ζπκπηεζκέλνο 

θάθεινο κε ηηο πξνυπνζέζεηο/πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ηεο θάζε ζέζεο. 
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