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ΠΡΟ:
Ωσ πίνακασ αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαςη εγγράφου
ασ
διαβιβάηουμε
ςε ςυνθμμζνο
αρχείο
το
με
αρικμ.
πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/123/18997/01-06-2018 (ΑΔΑ:7570465ΧΘΨ-86Ζ) ζγγραφο του Σμιματοσ
Ανάπτυξθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ
Ανκρώπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ με κζμα:
«Ανακοίνωςθ Προκιρυξθσ για τθν πλιρωςθ κζςεων Εκνικών Εμπειρογνωμόνων ςτθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι» για ενθμζρωςι ςασ και ενθμζρωςθ των υπαλλιλων ςασ.
Παρακαλείςκε, επίςθσ, να ενημερώςετε ςχετικά τουσ φορείσ εποπτείασ ςασ, εφόςον
υπάρχουν, και να φροντίςετε για τθν εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτο κοινοποιθκζν
ζγγραφο, εντόσ τθσ οριςμζνθσ προκεςμίασ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν εντόσ τησ οριςμζνησ από την
ανακοίνωςη προθεςμίασ τισ αιτήςεισ τουσ και τα απαιτοφμενα ζγγραφα ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ Μόνιμθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ ςτθν Ε.Ε. admin@rp-grece.be μζχρι τθν
αναγραφόμενθ ςτθν Προκιρυξθ θμερομθνία. Επιπλζον, θ παραπάνω υποβολι κα πρζπει
να ςυνοδεφεται και με την εμπρόθεςμη διαβίβαςη εγγράφου του Φορζα ςτον οποίο
υπάγεται οργανικά ο ενδιαφερόμενοσ, προκειμζνου να αποδεικνφεται ότι θ Τπθρεςία του
ζχει λάβει γνώςθ τθσ αίτθςθσ και ςυμφωνεί με τθν προώκθςι τθσ.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι τησ Γενικήσ Γραμματείασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. που ενδιαφζρονται
να κατακζςουν αίτθςθ για τθν πλιρωςθ των ανωτζρω κζςεων Εκνικών Εμπειρογνωμόνων
και πλθροφν τα απαιτοφμενα προςόντα και τισ προχποκζςεισ, καλοφνται να αποςτείλουν
τα αναφερόμενα ςτο ζγγραφο δικαιολογητικά τόςο ηλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ
dnsi.dioik.tm.a@minedu.gov.gr, όςο και ζντυπα ςτο Γραφείο 2034, προκειμζνου αυτά να
διαβιβαςκοφν αρμοδίωσ, όπωσ περιγράφεται παραπάνω, μζχρι:




Τη Δευτέρα 11/06/2018, όςον αφορά ςτην προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία
την 18η Ιουνίου 2018 και,
Την Παραςκευή 06/07/2018, όςον αφορά ςτην προκήρυξη με καταληκτική
ημερομηνία την 18η Ιουλίου 2018.

Για περαιτζρω διευκρινίςεισ επί του περιεχομζνου του εγγράφου, παρακαλοφνται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνιςουν απευκείασ με τον φορζα ζκδοςισ του.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΤΡΙΔΩΝ ΣΑΜΟΤΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) :
(με την υποχρζωςη κοινοποίηςησ του παρόντοσ ςτουσ Προϊςταμζνουσ Αρμοδιότητάσ
τουσ, ςτα νομικά πρόςωπα και φορείσ εποπτείασ τουσ)
-Προϊςταμζνουσ Γενικών Δ/νςεων
-Αυτοτελείσ Δ/νςεισ
-Αυτοτελι Σμιματα
-Δ/νςεισ Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων
-Intranet

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
-Γραφείο Τπουργοφ
- Γραφείο Αν.Τπουργοφ
- Γραφεία Τφυπουργών
- Γραφεία Γενικών Γραμματζων
-Διεφκυνςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ Γενικών Γραμματειών
Σου Τπουργείου (Σμιματα Α΄ και Β΄)

