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Αρ. Πρωτ. : 1894/29.06.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», και ιδίως αυτές του άρθρου 357.
2. Τις διατάξεις του Π/Δτος 57/2017 (Α’ 88) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών», και ιδίως αυτές των άρθρων 5, 7, 8, 14 και 15.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις

φορέων του Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1856/26.06.2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του

Τμήματος Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών της
ΑΕΠΠ.
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών και πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης.
1
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ειδικότερα:
α) Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Κλιμακίων και λοιπών
Επιστημονικών Υπηρεσιών και
β) Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών,
με τριετή θητεία.
Ι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του π.δ. 57/2017 και της παρούσας προκήρυξης.
ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.

Να είναι υπάλληλοι της Α.Ε.Π.Π ή/και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή

εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, που
έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε περίπτωση που επιλέγεται
υπάλληλος φορέα του δημόσιου τομέα, η θέση πληρούται με απόσπαση για όσο
χρόνο διαρκεί η θητεία.
2.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή και πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.
3.

Να έχουν εκπληρώσει, οι άνδρες, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν
καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία.
4.

Να μην έχουν κώλυμα από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψής τους.
5.

Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των

προκηρυσσόμενων θέσεων.

ΑΔΑ: ΨΣΥΑ46Μ4Χ7-Φ2Ζ

6.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως

από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων.
7.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική

υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα
αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος αδικήματα ή του έχει
επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου
αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη
διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.

ΙΙΙ. Τα ειδικά προσόντα διορισμού για τις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων
ορίζονται ως εξής:
α) Τίτλος σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής,
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής,
γ) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με δημόσιο δίκαιο τουλάχιστον
οκτώ (8) ετών,
δ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2017, εάν οι θέσεις
Προϊσταμένων Διευθύνσεων δεν καλυφθούν από υποψηφίους με την οριζόμενη
εμπειρία, είναι δυνατόν να καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία μικρότερου
χρόνου.

Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αυτό ισχύει.
Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού Α.Ε.Ι., πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στα Ελληνικά και απαραιτήτως από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
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Για την απόδειξη της προαναφερόμενης εργασιακής εμπειρίας απαιτείται:
1.

είτε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος

της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της,
2.

είτε ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, ελληνικής ή αλλοδαπής

δημόσιας αρχής,
3.

είτε όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.

2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997,
4.

είτε όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να

αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης,
5.

εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν

προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον
βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνεται το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, η
διάρκεια της σχέσης εργασίας και ο εκάστοτε εργοδότης.

IV. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
(υπολογιζόμενων ημερολογιακά) από την επομένη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, να υποβάλλουν ή να
ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ταχ.
Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης):

1. Αίτηση, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παρούσα υπόδειγμα, στην οποία θα
αναγράφονται αριθμημένα όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά,

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τα οποία να
προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων (όπως αυτά ορίζονται στην
παρ. III),
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4. Πιστοποιητικό της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη
προϋπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή
στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης, στην περίπτωση που υπηρετούν στο
Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ήταν
αξιολογητής κατά το άρθρο 15 του Ν. 4369/2016 για την αξιολογική περίοδο του
έτους 2017, να βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των
διατάξεων του άρθρου 24Α του Ν. 4369/2016.

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα που προβλέπονται στις διατάξεις των
άρθρων 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007),

6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όπου απαιτείται.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται δεκτά σε απλά αντίγραφα, όταν το πρωτότυπο
έγγραφο είναι δημόσιο. Τα ιδιωτικά έγγραφα προσκομίζονται είτε πρωτότυπα είτε
σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα πλην της
ελληνικής και προσκομίζονται από τους υποψήφιους προς απόδειξη των
προσόντων τους πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην
ελληνική γλώσσα.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001.

Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός
διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντικατάσταση της
αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής των ανωτέρω, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από
την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
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V. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται από την Αρχή, κατά παρέκκλιση
από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007) και σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του ΠΔ 57/2017.

VI. Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, στον
ιστότοπο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, στον ιστότοπο
minadmin.ypes.gr και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας
κυκλοφορίας. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της Προκήρυξης
διατίθεται από τα γραφεία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00
– 14.00) στο τηλέφωνο 2132141218.

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Π.Π.

Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ.
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο:………………………………………………
Όνομα: ………………………………………………….
Όνομα πατρός: …………………………………….
Ιδιότητα: ……………………………………………..
……………………………………………………………..
Α.Δ.Τ.: ………………………………………………….
Ημ/νια γέννησης: …………………………………
Ταχ. Δ/νση: ………………………………………...
……………………………………………………………..
Τηλ. οικίας: ………………………………………….
Κινητό τηλ.: …………………………………………
E-mail: ………………………………………………….

ΠΡΟΣ:
Την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Σε συνέχεια της αριθ.1894/29-06-2020
προκήρυξής σας, δηλώνω το ενδιαφέρον
μου για την για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου
της
Διεύθυνσης
Υποστήριξης Κλιμακίων και λοιπών
Επιστημονικών Υπηρεσιών ή/και της
θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). και υποβάλλω
πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου συνημμένα
τα
απαιτούμενα
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Κλιμακίων δικαιολογητικά.
και λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών
ή/και μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
στην
Αρχή
Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.……………………………………………………………
2.……………………………………………………………
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….

Ημ/νια: ……/……./2020
Ο/Η αιτ………..
(υπογραφή)

