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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση µίας (1) θέσης στη
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74
παρ. 8 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (Α' /117/5.6.2007) όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 18β
του άρθρου 41 του ν.3712/2008 (Α' /225/5.11.2008) και προκειµένου να στελεχωθεί η
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόµενους µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά
υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την κάλυψη µίας (1) θέσης
στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
Αντικείµενο εργασίας
Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη για την αποτελεσµατική προετοιµασία
και επεξεργασία θεµάτων περιβαλλοντικής πολιτικής και διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο. Θα συµµετέχει στις Οµάδες Εργασίας του Συµβουλίου της Ε. Ε.
εκπροσωπώντας το Υπουργείο και θα συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραµµατείας Υ.Π.ΕΝ. για την προώθηση των θέσεων της χώρας.
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Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι τα ακόλουθα:

1) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή Πανεπιστηµίου του
Εξωτερικού, αναγνωρισµένο από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ).
2) Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή Πανεπιστηµίου του
εξωτερικού αναγνωρισµένο από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) σχετικό µε το αντικείµενο της
θέσης.
3) Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(πρώην ΥΠΕΚΑ) κατά τη διάρκεια της οποίας να προκύπτει τριετής εµπειρία στη
διαχείριση ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Θεµάτων Περιβάλλοντος µε τεκµηριωµένη
συµµετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις εκπροσώπησης του
Υπουργείου.
4) Άριστη γνώση της αγγλικής η οποία να αποδεικνύεται από αναγνωρισµένους
τίτλους σπουδών, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ/τος 50/2001 «
Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα»
(Α΄39) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ/τος 146/2007 (Α΄185).
Θα συνεκτιµηθούν:
Η κατοχή δεύτερου µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή η αποφοίτηση από την
Ε.Σ.∆.∆.Α.
Η διάρκεια απόσπασης στη ΜΕΑ είναι τριετής και λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος
υπηρεσίας. Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα έχουν ευθύνη για την αποτελεσµατική
προετοιµασία και επεξεργασία θεµάτων Περιβάλλοντος και θα συνεργάζονται για την
αποδοτικότερη εκπροσώπηση των θεµάτων αυτών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Τρόπος και προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 26/7/2016 µέχρι
την Τετάρτη 31/8/2016.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται:
2

ΑΔΑ: 66ΙΥ4653Π8-3ΟΘ

• είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
του Υ.Π.ΕΝ. (Αµαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ,).
• είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην ταχυδροµική
διεύθυνση :
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Αµαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας( www.ypeka.gr/Ανακοινώσεις Υπουργείου)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε.∆
1. Φ.Υ.Π.ΕΝ
2. Μ. Πετροπούλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικών Γραµµατέων (3)
4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων
5. Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών (8)
6. Όλες τις ∆ιευθύνσεις του Υ.Π.ΕΝ. (30)
7. Αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία (9)
8. Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ
πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆.
Ευρυτανίας & Ιτέας 2
Τ.Κ.11523Αθήνα
9. ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ
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