Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (χωρίς προθεσμία)
για την πλήρωση θέσεων Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) στον
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Αριθ. αναφοράς: ACER/SNE/2017/OC

1.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «Οργανισμός») είναι
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
713/2009 και λειτουργεί από το 2011. Ο Οργανισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ.
Σκοπός του οργανισμού είναι να συνδράμει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) κατά την
άσκηση, σε ενωσιακό επίπεδο, των ρυθμιστικών τους καθηκόντων στα κράτη μέλη και, όπου
κρίνεται αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους.
Προς τούτο, ο Οργανισμός:
α) συμπληρώνει και συντονίζει το έργο των ΕΡΑꞏ
β) συμμετέχει στην ανάπτυξη κανόνων για τα ευρωπαϊκά δίκτυαꞏ
γ) λαμβάνει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεσμευτικές μεμονωμένες αποφάσεις σχετικά με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση σε διασυνοριακές υποδομές
και τη λειτουργική ασφάλεια αυτών, σχετικά με τον διασυνοριακό καταμερισμό του
κόστους για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις
ή τις μεθοδολογίες που αφορούν την εφαρμογή των κωδίκων δικτύουꞏ
δ) παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται
με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριοꞏ
ε)

παρακολουθεί τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
υποβάλλει εκθέσεις με τα πορίσματά τουꞏ

στ) παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής πώλησης με σκοπό
τον εντοπισμό και την αποτροπή πρακτικών κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση
της ακεραιότητας και της διαφάνειας στις χονδρικές αγορές ενέργειας της ΕΕ.
Τα κύρια πεδία στα οποία εστιάζονται οι δραστηριότητες του Οργανισμού είναι τα εξής:


στήριξη της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς κυρίως με την ανάπτυξη κοινών
κανόνων για τα δίκτυα και τις αγορές, καθώς και με τον συντονισμό περιφερειακών
πρωτοβουλιών οι οποίες αποτελούν απτές προσπάθειες των φορέων της αγοράς για την
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ολοκλήρωσης,



παροχή συμβουλών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε θέματα διευρωπαϊκών ενεργειακών
υποδομών: ο Οργανισμός γνωμοδοτεί σχετικά με τα δεκαετή προγράμματα ανάπτυξης
δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτά συνάδουν με τις προτεραιότητες που
τίθενται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα σχέδια καταλόγων σχεδίων κοινού
ενδιαφέροντος,



παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας: ο Οργανισμός έχει μια γενική αποστολή
παρακολούθησης της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και, από τα τέλη του 2011, μια πολύ ειδική
εποπτική αρμοδιότητα όσον αφορά το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.

Επί του παρόντος, ο Οργανισμός απασχολεί περισσότερους από 80 εργαζόμενους, ο δε
εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός του για το 2017 ανέρχεται σε 13,3 εκατ. EUR. Ο
Οργανισμός, όσον αφορά την εσωτερική του δομή, αποτελείται από πέντε τμήματα (ηλεκτρική
ενέργεια, φυσικό αέριο, εποπτεία και συμπεριφορά αγοράς, ακεραιότητα και διαφάνεια της
αγοράς και διοίκηση) και το γραφείο του διευθυντή. Το οργανόγραμμα του Οργανισμού είναι
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx
Ο Οργανισμός εδρεύει στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

2.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Ο Οργανισμός μπορεί να προσφέρει θέσεις σε έμπειρους αποσπασμένους Εθνικούς
Εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) με υψηλό κίνητρο, οι οποίοι θα συνεργάζονται με το προσωπικό του
Οργανισμού.
Οι αποσπάσεις στον Οργανισμό διέπονται από την απόφαση ΑΒ αριθ. 02/2011 του ACER, της
3ης Μαρτίου 2011, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών
εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Η
απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.
Ο αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας παραμένει στην υπηρεσία του εργοδότη του. Η
απόσπαση δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη, ούτε οδηγεί σε πρόσληψη από τον Οργανισμό.
Οι διαθέσιμες προς πλήρωση θέσεις ΑΕΕ στον Οργανισμό ορίζονται σύμφωνα με τα προφίλ
του παραρτήματος I.

3.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα βασικά κριτήρια:
1.

να εργάζεται σε εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια διοίκηση1 ή σε διακυβερνητικό
οργανισμό (ΔΚΟ)2ꞏ

2.

να διαθέτει επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες
πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών (3) ετών πιστοποιούμενες από δίπλωμαꞏ

1

Ως δημόσια διοίκηση νοείται το σύνολο των κεντρικών, των ομοσπονδιακών και των κατά τόπους διοικητικών υπηρεσιών
ενός κράτους, δηλαδή τα υπουργεία, οι κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια, οι κεντρικές τράπεζες,
οι διοικητικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες του εν
λόγω κράτους και των εν λόγω τοπικών αρχών. Για τον ίδιο σκοπό, ως δημόσια διοίκηση νοούνται επίσης οι ρυθμιστικές αρχές
που αναφέρονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και στο άρθρο 39 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
2 Ο διευθυντής του ACER μπορεί, κατά περίπτωση, να επιτρέψει την απόσπαση εθνικού εμπειρογνώμονα του οποίου ο
εργοδότης δεν είναι κρατική δημόσια διοίκηση ή ΔΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της απόφασης ΑΒ αριθ. 02/2011 της 3ης
Μαρτίου 2011.

3.

να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία, σχετική με τα προφίλ που
δημοσιεύονταιꞏ

4.

να έχει εργασθεί για τον εργοδότη του ως μόνιμος υπάλληλος ή ως συμβασιούχος για 12
μήνες τουλάχιστον πριν από την απόσπασή τουꞏ ο ΑΕΕ παραμένει στην υπηρεσία του
εργοδότη του κατά τη διάρκεια της απόσπασής του.

Β. Κριτήρια επιλογής
5.

προσόντα και εργασιακή εμπειρία με βάση τις απαιτήσεις για καθένα από τα προφίλ που
δημοσιεύονταιꞏ

6.

εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίαςꞏ

7.

ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας και υπό πίεση.

Γ. Γλωσσομάθεια
Οι ΑΕΕ πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
(κατά προτίμηση επιπέδου Γ23) και ικανοποιητικής γνώσης (επιπέδου Β2) άλλης κοινοτικής
γλώσσας στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους4.

4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα προφίλ
τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα Ι. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογούνται σε
τακτική βάση.
Η θέση ΑΕΕ προσφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και τη διαθεσιμότητα του
προϋπολογισμού: η απόσπαση θα πραγματοποιείται με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του
διευθυντή του ACER και του εργοδότη του ΑΕΕ.

5.

ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ο Οργανισμός ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχεται και εξετάζει αιτήσεις αδιακρίτως
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών,
γλώσσας, θρησκείας ή πίστης, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

6.

ΌΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Οι ΑΕΕ παραμένουν στην υπηρεσία του εργοδότη τους και, ως εκ τούτου, συνεχίζουν να
αμείβονται από τον εθνικό εργοδότη κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσπασης. Οι ΑΕΕ
δικαιούνται, καθόλη τη διάρκεια της απόσπασης, ημερήσιας αποζημίωσης και μηνιαίας
3

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα, το οποίο είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/?
4
Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι: τα αγγλικά, τα βουλγαρικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα
ελληνικά, τα εσθονικά, τα ιρλανδικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα κροατικά, τα λετονικά, τα λιθουανικά, τα
μαλτέζικα, τα ολλανδικά, τα ουγγρικά, τα πολωνικά, τα πορτογαλικά, τα ρουμανικά, τα σλοβακικά, τα
σλοβενικά, τα σουηδικά, τα τσεχικά και τα φινλανδικά..

αποζημίωσης διαμονής, η οποία υπολογίζεται με βάση την απόσταση μεταξύ του τόπου
καταγωγής και του τόπου απόσπασής τους, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της απόφασης
αριθ. ΑΒ αριθ. 02/2011 του ACER της 3ης Μαρτίου 2011.

7.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων ΑΕΕ και τα σχετικά δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται
στους υποψηφίους και τηρούνται σε αρχείο από τον Οργανισμό.
Η επεξεργασία των δεδομένων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι έχει ως στόχο την επεξεργασία
της αίτησής τους ενόψει της πιθανής (προ)επιλογής και πρόσληψής τους από τον Οργανισμό.
Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να
συνδράμει τον Οργανισμό στην επιλογή υποψηφίων εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος
δεσμεύεται εξίσου από τις ίδιες αρχές προστασίας των δεδομένων.
Ο Οργανισμός διέπεται και εφαρμόζει, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(EDPS), http://www.edps.europa.eu. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να
επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση DPO@acer.europa.eu. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευθούν τη δήλωση περί
απορρήτου στην οποία επεξηγείται ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τον Οργανισμό σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τη διαδικασία επιλογής. Η εν
λόγω δήλωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

8.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για να είναι έγκυρη η αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:


αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά, στον μορφότυπο του ευρωπαϊκού βιογραφικού
σημειώματοςꞏ



επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέγιστης έκτασης μίας σελίδας) στα αγγλικά που να
εξηγεί σε ποιες θέσεις απέκτησαν τις γνώσεις και την επαγγελματική τους πείραꞏ



δεόντως συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση της
υποστήριξης από την αποστέλλουσα διοίκηση.

Οι αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στα αγγλικά και να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην ακόλουθη ηλεκτρονική θυρίδα: selection-sne@acer.europa.eu, . Ο αριθμός
αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφεται στο
θέμα του μηνύματος.
Για να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής, κάθε επικοινωνία με τους υποψηφίους σχετικά με
την παρούσα προκήρυξη πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή. Δεν υπάρχει
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων.
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει ο
υποψήφιος είναι ανακριβή, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Παράρτημα I – ACER/SNE/2017/OC
ΠΡΟΦΙΛ Α - Υποβολή βασικών δεδομένων και εκθέσεων σχετικά με συναλλαγές και
πολιτικές στο πλαίσιο του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική
αγορά ενέργειας (REMIT)
α)

Συμβολή στην προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών του ACER σχετικά με ζητήματα πολιτικής
που αφορούν τον κανονισμό REMIT ή/και στην υποβολή δεδομένων για ενεργειακά προϊόντα χονδρικής
πώλησης και βασικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών REMIT του Οργανισμού·

β)

Συμβολή στην αξιολόγηση και την κατάρτιση συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο του κανονισμού REMIT, στην
αξιολόγηση και κατάρτιση οδηγιών προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού REMIT, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του REMIT, καθώς και συμβολή στην
κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του
REMIT και εκθέσεων σχετικά με άλλα νομικά ζητήματα και/ή θέματα πολιτικής στον τομέα του REMIT·

γ)

Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και με τους ακόλουθους
ενδιαφερόμενους φορείς: καταχωρισμένα συστήματα υποβολής εκθέσεων, οργανωμένες αγορές, την
ένωση των παραγόντων αγοράς ενέργειας, ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς
αερίου (ENTO-G), ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(ENTSO-E), Υποδομές Αερίου στην Ευρώπη (GIE) και οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος·

δ)

Αρμοδιότητα ή συμβολή στην εκτέλεση άλλων παρόμοιων καθηκόντων που ανατίθενται από τον
προϊστάμενο του τμήματος ή/και τον διευθυντή.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)

Πτυχίο οικονομικών, μηχανολογίας ή σε άλλον συναφή τομέα

ΠΡΟΦΙΛ Β - Ανάλυση δεδομένων
α)

Συμβολή στην ανάπτυξη των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων του Οργανισμού.

β)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης ποιότητας δεδομένων.

γ)

Κωδικοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης με χρήση κοινού λογισμικού ανάλυσης δεδομένων
και στατιστικής επεξεργασίας (Excel, R, γλώσσα προγραμματισμού Alice).

δ)

Σύνταξη εγγράφων, υπό επίβλεψη, σχετικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες·

ε)

Αρμοδιότητα ή συμβολή στην εκτέλεση άλλων παρόμοιων καθηκόντων που ανατίθενται από τον
προϊστάμενο του τμήματος ή/και τον διευθυντή.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)

Πτυχίο οικονομικών, μηχανολογίας ή σε άλλον συναφή τομέα.

β) Άριστες αναλυτικές δεξιότητες και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.
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ΠΡΟΦΙΛ Γ – Κώδικες δικτύου φυσικού αερίου
α)Εκτελεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρακολούθηση της εφαρμογής των κωδίκων δικτύου
(εκθέσεις, αιτιολογημένες γνώμες, επιχειρηματολογία)
β) Παρέχει στήριξη στην ομάδα κωδίκων δικτύου στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων υποβολής
εκθέσεων, όπως η έκθεση και η ανάλυση των δυνατοτήτων βάσει συνθηκών, η υλοποίηση της
αυξητικής διαδικασίας , η επανεξέταση των εθνικών διαδικασιών διαβούλευσης σχετικά με τους
δασμούς και η εφαρμογή δασμών
γ) Παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση της
αγοράς αερίου, σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού στον συγκεκριμένο τομέα,
μεταξύ άλλων, στον υπολογισμό, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των δεικτών κωδίκων δικτύου
δ) Συντονίζει και συνδράμει τις αρμόδιες ειδικές ομάδες του Οργανισμού, κατόπιν αιτήματος του
επικεφαλής της ομάδας ή του προϊσταμένου του τμήματος αερίου
ε) Υποστηρίζει την ομάδα κωδίκων δικτύου σε άλλα καθήκοντα κατόπιν σχετικού αιτήματος, για
παράδειγμα στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της
στ) Είναι αρμόδιος/α ή συμβάλλει στην εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων που του/της
ανατίθενται από τον προϊστάμενο του τμήματος και/ή από τον διευθυντή.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο στα οικονομικά, τη μηχανική ή σε άλλον συναφή τομέα
β) να έχει εργαστεί σε εθνική ρυθμιστική αρχή στον τομέα της ενέργειας για τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από
την απόσπαση
γ) να διαθέτει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

ΠΡΟΦΙΛ Δ — Ηλεκτρισμός
α) Συμβάλλει στις δραστηριότητες του Οργανισμού που σχετίζονται με τη θέσπιση όρων και προϋποθέσεων ή
μεθοδολογιών που καθορίζονται σύμφωνα με:
 τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης
 τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό
κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας
β) Συμβάλλει στις δραστηριότητες του Οργανισμού στο πεδίο της παρακολούθησης της εφαρμογής κωδίκων
δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών
γ) Συμβάλλει στις δραστηριότητες του Οργανισμού που αφορούν τη σύσταση καθώς και την παρακολούθηση και
ανάλυση των επιδόσεων περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων σύμφωνα με το άρθρο 43 του [αναδιατύπωση
του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια (ΕΚ) αριθ. 714/2009 όπως προτείνεται στο έγγραφο COM(2016)
861/2] και το άρθρο 8 του [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 όπως προτείνεται στο έγγραφο
COM(2016) 863/2]
δ) Συνδράμει στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών-πλαισίου, κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών
στους τομείς ιγ) έως ιζ) που παρατίθενται στο άρθρο 55 του [αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική
ενέργεια (ΕΚ) αριθ. 714/2009 όπως προτείνεται στο έγγραφο COM(2016) 861/2]. Στους τομείς αυτούς
περιλαμβάνονται: κανόνες για την χωρίς διακρίσεις, διαφανή παροχή μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών,
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συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου τάσης σταθερής κατάστασης, της αδράνειας, της ταχείας έγχυσης αέργου
ρεύματος, της ικανότητας επανεκκίνησης από ολική διακοπή, απόκριση ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της
συγκέντρωσης, της αποθήκευσης ενέργειας και κανόνες περικοπής της ζήτησης, κανόνες ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο· και κανόνες σχετικά με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο στα οικονομικά, τη μηχανική ή σε άλλον συναφή τομέα
β) Να διαθέτει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών (3) ετών σχετική με τα καθήκοντα που αναφέρονται στην
περιγραφή της θέσης.

ΠΡΟΦΙΛ Ε - Εποπτεία της χονδρικής αγοράς ενέργειας
α) Συνεισφέρει στην ανάπτυξη των μεθόδων και των εργαλείων επιτήρησης του Οργανισμού
β) Συμβάλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μοντέλων παρακολούθησης
γ) Συμβάλλει στον έλεγχο δεδομένων που σχετίζονται με τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια
στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT) για την ανίχνευση ύποπτων συμπεριφορών στην αγορά
δ) Συντάσσει έγγραφα που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες
ε) Είναι αρμόδιος ή συμβάλλει στην εκτέλεση άλλων παρόμοιων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από
τον προϊστάμενο του τμήματος ή/και τον διευθυντή.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο στα οικονομικά, τη μηχανική, τα μαθηματικά, τη φυσική ή την επιστήμη
των υπολογιστών
β) Να διαθέτει άριστες ικανότητες ανάλυσης και πείρα στη χρήση εργαλείων λογισμικού επιτήρησης
γ) Να διαθέτει γνώσεις στον τομέα της χονδρικής αγοράς και/ή των προϊόντων ενέργειας
δ) Οι γνώσεις προγραμματισμού τουλάχιστον ενός πακέτου στατιστικού λογισμικού θα θεωρηθούν
πλεονέκτημα.

ΠΡΟΦΙΛ F – Διαχειριστής /Προγραμματιστής Sharepoint
α) Διαχείριση και παροχή στήριξης στην υποδομή του διαχειριστή Sharepoint και παροχή υπηρεσιών
καθημερινής διαχείρισης
β) Συντήρηση και αναβάθμιση των διακομιστών του SharePoint
γ) Σχεδιασμός και συντήρηση των ροών εργασίας του Sharepoint
δ) Σχεδιασμός και διαχείριση φορμών με Sharepoint Designer και InfoPath
ε) Διαχείριση και συντήρηση της υποδομής του διακομιστή Windows
στ) Είναι αρμόδιος/α ή συμβάλλει στην εκτέλεση άλλων παρόμοιων καθηκόντων, τα οποία του/της
ανατίθενται από τον προϊστάμενο του τμήματος ή/και τον διευθυντή.
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο στα συστήματα πληροφορικής, στη μηχανική ή σε άλλον συναφή
τομέα
β) Να διαθέτει άριστες δεξιότητες στις ΤΠΕ - συστήματα Windows, εξυπηρετητής Sharepoint, δικτύωση,
MS SQL.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογεγραμμένος,
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ(ΤΑ):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ
Εργάζομαι σε εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια διοίκηση ή σε διακυβερνητικό
οργανισμό (ΔΚΟ)1·
Διαθέτω επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές
σπουδές τουλάχιστον τριών ετών και πιστοποιείται από κατοχή διπλώματος·
Διαθέτω τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία, σχετική με τα προφίλ που
περιγράφονται στο παράρτημα Ι (Αριθ. αναφοράς _______)·
Εργάζομαι για τον εργοδότη μου ως μόνιμος υπάλληλος ή ως συμβασιούχος για τουλάχιστον
12 μήνες (πριν από την απόσπαση)·
Ο εργοδότης μου υποστηρίζει την υποψηφιότητά μου (ο εργοδότης μου θα συνεχίσει να
καταβάλλει το μισθό μου, να διατηρεί την υπηρεσιακή μου κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια
της απόσπασης και θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για όλα τα κοινωνικά μου δικαιώματα
που σχετίζονται με την απασχόληση, ιδίως την κοινωνική ασφάλιση και τη σύνταξη).
Τόπος:

1

Ημερο
μηνία:

Υπογραφή:

Ως δημόσια διοίκηση νοείται το σύνολο των κεντρικών, των ομοσπονδιακών και των κατά τόπους διοικητικών
υπηρεσιών ενός κράτους, δηλαδή τα υπουργεία, οι κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια, οι
κεντρικές τράπεζες, οι διοικητικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι αποκεντρωμένες
διοικητικές υπηρεσίες του εν λόγω κράτους και των εν λόγω τοπικών αρχών. Για τον ίδιο σκοπό, ως δημόσια διοίκηση
νοούνται επίσης οι ρυθμιστικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και στο άρθρο 39 της
οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

