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             ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
 Αθήνα,  29   Ιουνίου 2010 
 Α. Π.: ∆ΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/13842 
 
Α�οστολή  µε  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  
 
ΠΡΟΣ :  
1.Όλα τα Υ.ουργεία  
    ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσω.ικού 
2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες 
    ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσω.ικού  
3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές  
    ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσω.ικού  
4.Όλες τις Περιφέρειες του Κράτους 
   α)∆/νσεις Αυτ/σης και Α.οκ/σης  
   Έδρες τους 
   β)∆/νσεις Το..Αυτ/σης  & ∆/σης 
    ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσω.ικού 
5.Όλες τις Ν.Α. 
   ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσω.ικού  
 
 

Θέµα: Προκηρύξεις για την �λήρωση 32 θέσεων Εθνικών Εµ�ειρογνωµόνων στην 
Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή – Ε.Ε.   
Σας ενηµερώνουµε ότι, ό�ως µας γνωστο�οιήθηκε µε έγγραφο της Μόνιµης Ελληνικής 
Αντι�ροσω�είας στην Ευρω�αϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), �ροκηρύσσονται για �λήρωση οι 
�αρακάτω  τριάντα δύο (32) θέσεις  Εθνικών Εµ�ειρογνωµόνων στην Ε�ιτρο�ή Ε.Ε. 
Αναλυτικά �ροκηρύσσονται :  

� ∆ύο θέσεις στο  Γραφείο Συµβούλων Ευρω�αϊκής Πολιτικής, Μονάδες  ΑΤ 
και  ΟΤ 

� Μία  θέση  στη Γενική ∆ιεύθυνση Παιδείας κα Πολιτισµού (EAC), Μονάδα  Α-1 
� Μία θέση στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών υ�οθέσεων 

(ECFIN), Μονάδα C-3 
� Τρεις θέσεις  στη Γενική ∆ιεύθυνση Α�ασχόλησης, Κοινωνικών Υ�οθέσεων και 

Ίσων Ευκαιριών (EMPL), Μονάδες Α-3, Ε-1 και Ε-3  
� Μία θέση  στη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας ( ENER), Μονάδα D-4-002 
� ∆ύο  θέσεις  στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), Μονάδες Α-3 (χωρίς 

α�οζηµίωση ) και D-1 
� ∆ύο θέσεις στη Στατιστική υ�ηρεσία (ESTAT), Μονάδες B-2 και D-5 
� Μία θέση στην υ�ηρεσία Εσωτερικού ελέγχου (ΙΑS) 



� Μία θέση στη Γενική ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης και Κοινωνία της 
Πληροφορίας (INFSO), Μονάδα  02 

� Τρεις θέσεις στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας          
( JLS), Μονάδες C-1, F-3  και   F-3-B 

� ∆ύο     θέσεις    στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Μονάδες  F-02 κα  H-07 
� Μία θέση στη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας και Ναυτιλιακών υ�οθέσεων 

(MARE), Μονάδα D-1 
� Τέσσερις  θέσεις στη ∆ιεύθυνση Kινητικότητας και Μεταφορών (MOVE), 

Μονάδες B-3, D-4, E-2 και E-3 
� Μία θέση στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO), Μονάδα 

Ο1 
� Μία θέση στη Γενική ∆ιεύθυνση Εξωτερικής Πολιτικής (RELEX), Μονάδα Β-2 
� ∆ύο  θέσεις  στη Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Προστασίας του καταναλωτή 

(SANCO), Μονάδες    Α-2 και Β-5 
� Μία θέση στη Γενική Γραµµατεία (SG), Μονάδα G-1,χωρίς α�οζηµίωση  
� ∆ύο θέσεις στη Νοµική υ�ηρεσία (SJ-BUDJ και  SJ-CONC) 
� Μία θέση στη Γενική ∆ιεύθυνση Εµ�ορίου (TRADE), Μονάδα C-3 
 
Οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε�ιτρο�ής και του 

Συµβουλίου της Ε.Ε. �ερί Εθνικών Εµ�ειρογνωµόνων, οφείλουν να υ�οβάλουν την 
αίτησή τους α�οκλειστικά µέσω των Μονίµων Αντι�ροσω�ειών των κρατών-µελών, 
βάσει ειδικού εντύ�ου (European CV), το ο�οίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp, στην αγγλική, γαλλική ή 
γερµανική γλώσσα 
Ειδικότερα, ως �ρος τη συµ�λήρωση του εν λόγω εντύ�ου, ε�ισηµαίνεται ότι οι 

ενδιαφερόµενοι �ρέ�ει να συµ�ληρώσουν στο λήµµα «Ε�ιθυµητή θέση εργασίας / 
τοµέας α�ασχόλησης» ε�ακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. ∆/νση ή Υ�ηρεσία, 
Μονάδα), στην ο�οία ε�ιθυµούν να εργαστούν.  Στην �ερί�τωση �ου το ίδιο �ρόσω�ο 
ενδιαφέρεται για την κάλυψη �ερισσοτέρων της µιας θέσεων, τότε α�αιτείται η σύνταξη 
χωριστών βιογραφικών σηµειωµάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα 
έντυ�ο. Τέλος, �αρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να ε�ιλέγουν τις θέσεις, για τις ο�οίες 
υ�οβάλουν τις αιτήσεις τους, µε γνώµονα τη µέγιστη δυνατή ταύτιση των τυ�ικών και 
ουσιαστικών τους �ροσόντων µε τις �ροϋ�οθέσεις �ου θέτει η αντίστοιχη �ροκήρυξη.    
Εν συνεχεία οι ενδιαφερόµενοι �ρέ�ει να α�οστείλουν τις αιτήσεις τους στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιµης Αντι�ροσω�είας : admin@rp-grece.be (υ�όψη 
κυρίας Β. Σκαλιστήρα). Ε�ιλέγεται ως µέθοδος α�οστολής των αιτήσεων αυτή του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η 
�λειονότητα των αρµοδίων υ�ηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν α�ό τις Μόνιµες 
Αντι�ροσω�είες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις α�οκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή 
(e-mail). 

 Οι εν λόγω αιτήσεις �ρέ�ει να διαβιβαστούν στη Μόνιµη Αντι�ροσω�εία έως τις  
25 Αυγούστου 2010, εκτός των 10  θέσεων µε στοιχεία                                                                                                                                                          
BEPA- AT,BEPA-OT,IAS-DG,JLS-F-3, MARE D-1,MOVE B-3,MOVE E-2, REGIO -01, 
RELEX B-2   και SG-G-1 των ο�οίων η �ροθεσµία υ�οβολής αιτήσεων λήγει στις 8 
Ιουλίου  2010 



Η τελική �ροθεσµία υ�οβολής των υ�οψηφιοτήτων �ρος την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή 
είναι η  1/09/2010 και 15/07/2010 αντίστοιχα, �λην όµως η υ�οβολή των αιτήσεων στη 
Μόνιµη Ελληνική Αντι�ροσω�εία θα �ρέ�ει να γίνεται τουλάχιστον �έντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες �ριν α�ό τη λήξη της σχετικής �ροθεσµίας, �ροκειµένου να είναι 
δυνατή η συµ�λήρωση ή η διόρθωσή τους, σε �ερι�τώσεις �ου τούτο α�αιτείται, καθώς 
και η εµ�ρόθεσµη �ροώθησή τους. Τα λοι�ά στοιχεία του φακέλου υ�οψηφιότητας 
µ�ορούν να α�οστέλλονται, σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ε�ιλογής, 
ταχυδροµικώς.  
Ε�ι�ρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων �ρος τη Μόνιµη Ελληνική 

Αντι�ροσω�εία, θα �ρέ�ει να συνδυάζεται και µε την τηλεοµοιοτυ�ική διαβίβαση των 
σχετικών αιτήσεων µε έγγραφο της υ�ηρεσίας, στην ο�οία υ�άγεται ο δηµόσιος 
υ�άλληλος, �ροκειµένου να α�οδεικνύεται ότι η υ�ηρεσία του ενδιαφεροµένου έχει 
λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα α�οσταλεί στη 
Μόνιµη Αντι�ροσω�εία (υ�όψη κας Μιχελογιαννάκη) µε φαξ στους  αριθµούς 
003225515619 και 003225515651 έως τις 08/0/10 ή  25/08/10 αντίστοιχα). 
Η διαβίβαση των αιτήσεων α�ό τις Μόνιµες Αντι�ροσω�είες δεν συνε�άγεται 

δέσµευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρω�αϊκών οργάνων ή του ενδιαφεροµένου.  
Εφόσον υ�άρξει σχετική α�οδοχή της αίτησης, η Ε�ιτρο�ή ή το Συµβούλιο καλεί τον 

εργοδότη, εν �ροκειµένω την κρατική αρχή, να �ιστο�οιήσει ότι ο ενδιαφερόµενος 
α�ασχολείται στις υ�ηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, ότι 
�εραιτέρω δέχεται να α�οσ�αστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς 
ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό α�αιτείται ε�ίσης, ανάλογα µε τη 
Γενική ∆ιεύθυνση / Υ�ηρεσία στην ο�οία α�οσ�άται ο Εθνικός Εµ�ειρογνώµονας, 
έλεγχος ασφαλείας α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες των κρατών- µελών. Η Ε�ιτρο�ή ή το 
Συµβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εµ�ειρογνώµονες ηµερήσια α�οζηµίωση και 
καλύ�τει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης, εφόσον αυτές �ροκύψουν 
κατά το διάστηµα της α�όσ�ασης.  
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υ�ουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, 

καθώς και οι ∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Α�οκέντρωσης, και  Το�ικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης των Περιφερειών, �αρακαλούνται να κοινο�οιήσουν την 
�αρούσα εγκύκλιο στις ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσω�ικού των φορέων �ου 
ε�ο�τεύουν.  
Τέλος σηµειώνεται, ότι οι εν λόγω �ροκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών 

Εµ�ειρογνωµόνων, στις ο�οίες �ροσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα 
�ροσόντα �ου �ρέ�ει να διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι, ε�ισυνά�τονται στην �αρούσα 
εγκύκλιο και δηµοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆ : www.gspa.gr 
στην ενότητα : ∆ηµόσια ∆ιοίκηση / Ε�ικαιρότητα.  
Η υ�ηρεσία µας και η Μόνιµη Ελληνική Αντι�ροσω�εία είµαστε στη διάθεσή σας για 

κάθε συνεργασία.  
                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  

 
                                                                                           Αθανάσιος Γρίβας 


