Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας
ERA/SNE/2019/002

Making the railway system
work better for society.
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(ΑΕΕ)
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Πριν από την αποστολή της αίτησής σας, βεβαιωθείτε ότι ο εργοδότης σας
εγκρίνει την υποψηφιότητά σας και θα δεσμευτεί να καταβάλλει τον
μισθό σας και τις αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά τη
διάρκεια της περιόδου απόσπασης!
I - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ο εθνικός εμπειρογνώμονας θα εργάζεται στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων, στη μονάδα
Ασφάλειας και Επιχειρήσεων, υπό τη διοίκηση του προϊσταμένου της μονάδας. Λόγω της ευαίσθητης
φύσης των συγκεκριμένων καθηκόντων, ο επιτυχών υποψήφιος πρέπει να τηρεί άκρα εχεμύθεια.
Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:










Συνδράμει την ομάδα στην υλοποίηση της στρατηγικής για την άρση των λειτουργικών εμποδίων,
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των εθνικών κανόνων λειτουργίας και της διεξαγωγής
συζητήσεων με τα κράτη μέλη.
Συμβάλλει στην ανάπτυξη αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης στο πλαίσιο της ΤΠΔ ΔΔΚ (τεχνική
προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τη διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας).
Συμβάλλει στην κατάρτιση και επικαιροποίηση κατευθυντήριων γραμμών και υλικού
διάδοσης/κατάρτισης σχετικά με την ΤΠΔ ΔΔΚ και στην αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν τα
συστήματα διαχείρισης ασφάλειας.
Συμβάλλει με την τεχνική και επιχειρησιακή του πείρα στην αξιολόγηση των συστημάτων
διαχείρισης της ασφάλειας για το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας.
Εκπληρώνει τους στόχους των έργων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του
Οργανισμού όσον αφορά:
› την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων μέσω θετικής νοοτροπίας ασφάλειας
και ενσωμάτωσης του ανθρώπινου και του οργανωτικού παράγοντα·
› την εναρμόνιση των συστημάτων σιδηροδρομικής λειτουργίας και διαχείρισης·
Διαχειρίζεται την εκκαθάριση της βάσης δεδομένων NOTIF-IT.
Συνάπτει επαφές με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων
εθνικών αρχών εντός και εκτός της ΕΕ) και προετοιμάζει σχετικές συνεδριάσεις και εκθέσεις· και
Συμμετέχει σε δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών για την ΤΠΔ ΔΔΚ και τα συστήματα
διαχείρισης της ασφάλειας.

II - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Η διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε υποψήφιους οι οποίοι πληρούν όλα
τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. Γενικές απαιτήσεις:
› Να εργάζονται σε εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια διοίκηση1 ή σε διακυβερνητικό
οργανισμό (ΔΚΟ)2.
› Να έχουν εργαστεί για τον υφιστάμενο εργοδότη τους με σχέση εργασίας μόνιμου ή
συμβασιούχου υπαλλήλου επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την απόσπαση·
o ο εθνικός εμπειρογνώμονας παραμένει στην υπηρεσία του υφιστάμενου
εργοδότη κατά τη διάρκεια της απόσπασης.
› Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση σε επίπεδο Β23) και
ικανοποιητική γνώση μίας άλλης από τις επίσημες γλώσσες4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον
βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιλαμβάνει η θέση.
› Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
2. Προσόντα:
Για να αποσπασθεί στον ERA, ο εθνικός εμπειρογνώμονας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή
πείρα στην εκτέλεση διοικητικών, νομικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων.
III - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται ανωτέρω αξιολογούνται
με βάση τα κριτήρια επιλογής:









Γνώση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας και ασφάλειας των σιδηροδρόμων.
Γνώση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και των διεργασιών υποστήριξης (π.χ., υπηρεσία μίας
στάσης, κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της πιστοποίησης και της εποπτείας της
ασφάλειας).
Γνώση των εθνικών κανόνων, της ασφαλούς λειτουργίας, της διαχείρισης κινδύνου και της
συστημικής προσέγγισης διαχείρισης.
Πείρα στη διαδικασία αξιολόγησης στον τομέα της πιστοποίησης ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των εθνικών κανόνων λειτουργίας.
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διεθνείς ομάδες ή ομάδες εργασίας.
Εξοικείωση με τις διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ.
Γνώση της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας (σε επίπεδο Β25).
Γνώση και επαγγελματική πείρα στις μεθόδους και τα εργαλεία διαχείρισης προγράμματος (π.χ.
Microsoft Project).

Οι εκπαιδευτικοί/ακαδημαϊκοί τίτλοι, άλλες καταρτίσεις και η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να
περιγράφονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στο έντυπο αίτησης του ERA.

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.
2 Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού μπορεί, κατά περίπτωση, να επιτρέψει την απόσπαση εθνικού εμπειρογνώμονα του οποίου ο
εργοδότης δεν είναι κρατική δημόσια διοίκηση ή ΔΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της απόφασης αριθ. 173 του διοικητικού συμβουλίου, του Μαΐου
του 2018
3
Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
4 Γνώση δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕ σε επίπεδο τουλάχιστον B2, όπως ορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά
προσόντα (CEFR)
5
Επίπεδο Β2 σε όλους τους τομείς: κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση
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Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον
διορισμό αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
(ΑΕΕ)
ERA/ΑΕΕ/2019/002
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/11/2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι
αορίστου χρόνου. ΔΕΝ υπάρχει καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων.
Ιδιότητα: Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας Τόπος υπηρεσίας: Βαλενσιέν, Γαλλία
Οι
αποσπασμένοι
εθνικοί
Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη με δυνατότητα Μισθός:
εμπειρογνώμονες
παραμένουν
στην
υπηρεσία
του
ανανέωσης/ανανεώσεων για μέγιστη περίοδο
σημερινού
εργοδότη
τους
καθ'
όλη
τη
διάρκεια
της
τεσσάρων ετών
απόσπασής τους. Ο ΑΕΕ θα εξακολουθήσει να
αμείβεται από τον εργοδότη του και θα
εξακολουθεί να καλύπτεται ασφαλιστικά από
αυτόν. Κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, ο ΑΕΕ
θα λαμβάνει ημερήσιες αποζημιώσεις από τον
Οργανισμό και, κατά περίπτωση, δικαιούται
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, όπως ορίζεται
στην ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 173 του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό κανόνων
σχετικά με την απόσπαση στον Οργανισμό εθνικών
εμπειρογνωμόνων και εθνικών εμπειρογνωμόνων
σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης
Μονάδα: βλ. παρακάτω
Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:jobs@era.europa.eu
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/796. Σκοπός του είναι να στηρίξει την ανάπτυξη ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, απαλλαγμένου από σύνορα, που θα εγγυάται ένα υψηλό
επίπεδο ασφάλειας.
Βασικός σκοπός του Οργανισμού είναι να καταστήσει το σιδηροδρομικό σύστημα πιο λειτουργικό για
την κοινωνία.
Είμαστε αποφασισμένοι να το επιτύχουμε:
› παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποιήσεων, αδειοδοτήσεων και προ-εγκρίσεων στον τομέα των
σιδηροδρομικών μεταφορών·
› παρέχοντας τεχνική υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
› εποπτεύοντας τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας (ΕΑΑ) και τους κοινοποιημένους οργανισμούς·
› παρέχοντας υποστήριξη (π.χ. διάδοση, κατάρτιση) στα κράτη μέλη, τις ΕΑΑ και τα
ενδιαφερόμενα μέρη·
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› αναπτύσσοντας μια κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· και
› προωθώντας την απλοποιημένη πρόσβαση των πελατών στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό
τομέα.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητές μας μπορείτε να βρείτε στο ενιαίο έγγραφο
προγραμματισμού.
Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στη Βαλενσιέν, με επιπλέον χώρους εκδηλώσεων στη Λιλ, για τη
διεξαγωγή συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ για
την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του Οργανισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε σχετικά με εμάς στη διεύθυνση era.europa.eu.
Η ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βασικός στόχος της μονάδας Σιδηροδρομικών Συστημάτων (ΣΣ) είναι να αποτελέσει το επίκεντρο των
ικανοτήτων του σιδηροδρομικού συστήματος για τον Οργανισμό, εντάσσοντας στους κόλπους της
εσωτερική ομάδα εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η μονάδα ΣΣ έχει ως
σκοπό να προωθήσει την εξέλιξη της «αρχιτεκτονικής συστήματος στόχου SERA» όσον αφορά τις
προδιαγραφές και τις διαδικασίες επαλήθευσης και πιστοποίησης, προσδιορίζοντας τις ερευνητικές
ανάγκες για το μελλοντικό σιδηροδρομικό σύστημα στόχο.
Η μονάδα ΣΣ είναι επίσης υπεύθυνη να αναπτύσσει προτάσεις και να υποστηρίζει τον τομέα για τη
βελτιστοποίηση της εξέλιξης του «σιδηροδρομικού συστήματος στόχου SERA» αξιοποιώντας τις πιο
βιώσιμες λύσεις για την αύξηση της τεχνικής και λειτουργικής διαλειτουργικότητας. Εξάλλου, η μονάδα
ΣΣ είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση και, στο μέτρο του δυνατού, με τη βελτίωση της ασφάλειας και
της συνολικής απόδοσης του σιδηροδρομικού συστήματος.
Η μονάδα ΣΣ έχει επίσης ως αποστολή να ενεργεί ως η εταιρική μνήμη για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής
του σιδηροδρομικού συστήματος SERA, καθώς και ως αρμόδια αρχή για το σύστημα του ERTMS και τις
τηλεματικές εφαρμογές επιβατών και εμπορευμάτων.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η μονάδα ΣΣ έχει σκοπό να διασφαλίσει τη συνέπεια των τεχνικών
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις διαφορετικές μονάδες και ομάδες του Οργανισμού.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για να είναι έγκυρες οι αιτήσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας του
ERA δεόντως συμπληρωμένη στην αγγλική γλώσσα.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
jobs@era.europa.eu αναφέροντας σαφώς τον αριθμό αναφοράς της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στη γραμμή θέματος.
Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, κάθε επικοινωνία με τους υποψηφίους σχετικά με την παρούσα
προκήρυξη πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.
Η παρούσα μόνιμη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υπόκειται σε προθεσμία.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιονδήποτε από τους τομείς που
αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ «Κριτήρια επιλογής». Οι αιτήσεις που λαμβάνονται θα αξιολογούνται σε
τακτική βάση.
Θα επιλέγονται οι υποψήφιοι οι οποίοι κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλοι βάσει των κριτηρίων επιλογής.
Ο φάκελος της αίτησής τους θα φυλάσσεται σε μια ειδική βάση δεδομένων και όταν υπάρξουν καθήκοντα
που ταιριάζουν με το προφίλ του επιτυχόντος υποψήφιου, μπορεί να κληθεί για συνέντευξη και/ή γραπτή
εξέταση.
Η θέση ΑΕΕ μπορεί να προσφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και τη διαθεσιμότητα του
προϋπολογισμού. Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του εκτελεστικού
διευθυντή του Οργανισμού και του μελλοντικού εργοδότη του ΑΕΕ.
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Η παρούσα διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τον διορισμό
αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα (ΑΕΕ). Η απόσπαση δεν είναι απασχόληση ούτε
συνεπάγεται απασχόληση στον Οργανισμό. Ο ΑΕΕ παραμένει στην υπηρεσία του εργοδότη του
καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης και εξακολουθεί να αμείβεται από τον εν λόγω εργοδότη.
Ο ΑΕΕ δικαιούται ημερήσιες αποζημιώσεις σύμφωνα με τους όρους απόσπασης που
περιλαμβάνονται στην ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 173 του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την απόσπαση
στον Οργανισμό εθνικών εμπειρογνωμόνων και εθνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης
Πριν από την υποβολή αίτησης, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο σημερινός
εργοδότης του θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα και θα καταβάλλει τις αποδοχές και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσπασης. Η απόσπαση θα
επιβεβαιωθεί με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Οργανισμού και του εργοδότη στο οικείο
κράτος μέλος.
2. Ο ΑΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από ευκαιρίες γενικής και σχετικής τεχνικής κατάρτισης.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Δέσμευση για την προώθηση των ίσων ευκαιριών:
Ως εργοδότης, ο Οργανισμός εφαρμόζει πολιτική
ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει θερμά την υποβολή
αιτήσεων από κάθε υποψήφιο που πληροί τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, χωρίς καμία
διάκριση λόγω εθνικότητας, ηλικίας, φυλής,
πολιτικών,
φιλοσοφικών
ή
θρησκευτικών
πεποιθήσεων,
φύλου
ή
σεξουαλικού
προσανατολισμού, αναπηρίας, οικογενειακής ή
άλλης κατάστασης.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας
ERA/SNE/2019/002

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σκοπός της επεξεργασίας των υποβαλλόμενων
δεδομένων είναι μόνον η εξέταση των αιτήσεων
των υποψηφίων για ενδεχόμενη απόσπαση τους
στον Οργανισμό.
Τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε από εσάς θα
υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και
της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
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