
 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

Αθήνα,   1  Ιουλίου 2022 

 

Αριθ. Πρωτ.:  

  ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/168/10121 
                           
 

                       
Προς (αποστολή με ηλεκτρ. ταχυδρομείο): 

Ταχ. δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 1. Όλα τα Υπουργεία, 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες,  

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές,  

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  

4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  

του Κράτους   

5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
 

Κοινοποίηση: 

Μ.Ε.Α. Ε.Ε., Οργανική Μονάδα Διοίκησης 

και Οργάνωσης, admin@rp-grece.be    

 

Πληροφορίες : Π.Καραγεώργη 

Τηλέφωνο : 213-131-3261 

E-mails : p.karageorgi@ydmed.gov.gr   
hrd@ydmed.gov.gr  

 

 

     

 

 

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. 

πρωτ. 4481/20-06-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη έξι (6) θέσεων 
Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ειδικότερα στο νεοσυσταθέν Task Force EU Energy Platform και 
παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων. 

Το κόστος της απόσπασης καλύπτεται από την Υπηρεσία του αιτούντος (cost-free). 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Συμβουλίου ΕΕ περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οι θέσεις γνωστοποιούνται μέσω των 
Μονίμων Αντιπροσωπειών ή και του διαδικτύου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, προερχόμενοι 
από το δημόσιο τομέα, οφείλουν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικώς μέσω 
των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (Εuropean CV - 
EUROPASS που μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home ). Ο υποψήφιος δύναται να επισυνάψει στο 
βιογραφικό του σημείωμα και συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter), 
υπόδειγμα της οποίας μπορεί επίσης να ανευρεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα. 

Το ως άνω ειδικό έντυπο θα πρέπει να συντάσσεται στην Αγγλική, Γαλλική ή 
Γερμανική γλώσσα (για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας), σε μορφή Word ή PDF, ενώ 
επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν επακριβώς τα στοιχεία 
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της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία και Μονάδα), για την οποία υποβάλλουν αίτημα 
(εν προκειμένω ENER-Task Force EU Energy Platform). 

Διευκρινίζεται ότι η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν 
συνεπάγεται δέσμευση των κ-μ έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους 
αποκλειστικώς σε ηλεκτρονική μορφή (με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση με 
επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα (EUROPASS) και συνοδευτική επιστολή 
(motivation letter) σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. 
Ε.Ε.:  

admin@rp-grece.be     
(υπόψη κυρίας Κρομλίδου) 

 
Επιπλέον, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται (σε ξεχωριστό αρχείο) από το 

διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας των αιτούντων με τη σύμφωνη γνώμη αυτής 
(αποστολή επίσης στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Τα υπόλοιπα στοιχεία των φακέλων υποψηφιοτήτων (πιστοποιητικά, συστατικές 
επιστολές κ.ο.κ.) δύνανται να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής, εφ’ όσον απαιτείται. 

Εάν υπάρξει αποδοχή της διαβιβαζόμενης αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί 
τον εργοδότη, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες 
του τουλάχιστον κατά το τελευταίο 12μηνο, β) ότι δέχεται να τον αποσπάσει και ότι, γ) 
διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό, 
απαιτείται, επίσης, αναλόγως με τη Γενική Διεύθυνση/Υπηρεσία, στην οποία αποσπάται 
ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει 
την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
κρατών-μελών.  

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και το έγγραφο υπηρεσίας των ενδιαφερομένων 
θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουλίου 2022, 
προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς 
και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την 
παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.  

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν 
άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα τους.    

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Τέλος, σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών 
Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα 
που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο 
και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: 
www.ypes.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--
apospaseis 
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Η Υπηρεσία μας και η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 
διευκρίνιση.   
 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Γενικής Διεύθυνσης 

 
 

Ελένη Ρούφου 
 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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