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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 08 Ιουλίου 2020 

 

        Αρ. Πρωτ.:   31699 

  

       

       

        

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 

ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις θέσεων ευθύνης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 

ΣΧΕΤ:  α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 1844/23.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο) για 

 την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

 Προσφυγών καθώς και β) η υπ'αριθ.πρωτ.1894/29.06.2020 προκήρυξη 

 (ΑΔΑ:ΨΣΥΑ46Μ4Χ7-Φ2Ζ) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων 

 Διευθύνσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

  
 Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις ανωτέρω σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες μας 

διαβιβάστηκαν με το από 02-07-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Ανθρωπίνου 

Δυναμικού & Οργάνωσης της Α.Ε.Π.Π., και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στον πίνακα 

ανακοινώσεων της  Υπηρεσίας σας, καθώς και την γνωστοποίησή της σε όλους τους 

υπαλλήλους σας.    

  Το παρόν έγγραφο και το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί στην 

εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων 

“Εγκύκλιοι”  και  στην υποκατηγορία “ Γενικά”.    

 Μ.Ε.Σ. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματος Προσωπικού 
 

Νικολέττα Νικολαΐδου 
 
 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αποστολέας ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕΠΠ <tado@aepp-

procurement.gr>
Παραλήπτης <gram-ypourgou@yme.gov.gr>, <ypourgos@yme.gov.gr>, <gg@yme.gov.gr>,

<secretary.ggy@ggde.gr>, <minister.sec@mnec.gr>, <gen.gram@mnec.gr>,
<ax2u196@minagric.gr>, <yfypourgos@mnec.gr>, <an.ypourgos@mnec.gr>, <gen-
sec@gge.gr> 89 περισσότερα...

Κοινοποίηση <grafeioproedrou@aepp-procurement.gr>
Ημερομηνία 2020-07-02 16:48

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ.pdf (~604 KB)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 29-6-2020.pdf (~772 KB)

Σας αποστέλλονται συνημμένα: α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 1844/23.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο) για την
πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και β) η υπ'αριθ.
 πρωτ.1894/29.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣΥΑ46Μ4Χ7-Φ2Ζ) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων
Διευθύνσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την παράκληση κοινοποιηθούν οι ανωτέρω
Προκηρύξεις άμεσα και στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν τα Υπουργεία προς τα οποία κοινοποείται το παρόν
μήνυμα.
 
Κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο την 1.7.2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία υποβολής
των υποψηφιοτήτων για την παρούσα θέση ευθύνης λήγει την 16.7.2020. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213.212.1236
_._

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18223
Τηλ.: 213. 2141218, 213.2141233, 213.2141236
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
ΠΡΟΔΙKΑΣΤΙΚΩΝ  
Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ω Ν  
ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΡ ΧΗ  
 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  
 
 

 
 

 

 

 
Θέμα: 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) 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.  

β) Του Π.Δ. 57/2017 (Α’ 88) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών», και ιδίως αυτές των άρθρων 6, 11, 12 και 13.  

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων 

του Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.  

δ) Της περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 

Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 23.06.2020 
Αρ. Πρωτ: ΕΞΕ-1844-23.06.2020 

  

  

Δ/ΝΣΗ: 
 
ΤΗΛ: 
FAX: 
E-MAIL: 
URL: 
 

Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,           
Τ.Κ: 18233, Κτίριο Κεράνης, 5

ος
 όροφος 

+30 213 214 12 27 
+30 213 214 12 29 
grafeioproedrou@aepp-procurement.gr 
http://www.aepp-procurement.gr 
 

https://www.google.com/maps/place/Keranis+building/@37.9674838,23.660904,864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a1bb81ff7287bd:0x794e6fac0c9eb9ae!8m2!3d37.9674813!4d23.6622054
mailto:grafeioproedrou@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο
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2) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/140/29080 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της 

αριθ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση για την κίνηση των 

διαδικασιών πλήρωσης θέσης ενός (1) Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)». 

3) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με 

την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, με πενταετή θητεία, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Ι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ΠΔ 57/2017 και της παρούσας προκήρυξης.  

ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ως γενικά προσόντα διορισμού τα εξής: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή και πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό 

τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

προκηρυσσόμενης θέσης. 

ΙΙΙ. Τα ειδικά προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται ως εξής: 

1. Τίτλος σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής, 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής ή Οικονομικών ή 

Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής, 

3. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με δημόσιες συμβάσεις τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο ή δέκα πέντε (15) ετών εφόσον διαθέτει 

μεταπτυχιακό τίτλο, 

4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής και καλή γνώση μίας επιπλέον επίσημης 

γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο
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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.). 

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 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 

προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν αυτοπροσώπως 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), 

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. 

ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο
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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 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. 

V. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από την Ολομέλεια της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών και διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της. Για την επιλογή εισηγείται προς την 

Ολομέλεια τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφασή της και αποτελείται από τον 

Πρόεδρο και δύο μέλη. Σε περίπτωση που επιλέγεται υπάλληλος φορέα του δημοσίου τομέα η 

θέση πληρούται με απόσπαση για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία. 

VI. Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, στον ιστότοπο της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 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 

213.214.12.27 και 213.214.12.18.                                                                                                               

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 ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 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: …………………………………………………. 

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

 

Συνημμένα δικαιολογητικά: 

1.…………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………. 

… … … 

ΠΡΟΣ: 

Την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 

1844/23.06.2020 προκήρυξής σας, εκδηλώνω 

με την παρούσα το ενδιαφέρον μου για την 

για την πλήρωση της θέσης του Γενικού 

Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 

υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημ/νια: ……/……./2020 

Ο/Η αιτ……….. 

 (υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198  

Τ.Κ.: 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

Τηλ.: 2132141218 

Email: tado@aepp-procurement.gr 

URL: http://www.aepp-procurement.gr 

                                             

                           

 

 

           

                                

 

      

 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 29 Ιουνίου 2020 

 

 

        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. 

mailto:tado@aepp-procurement.gr
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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. 
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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: …………………………………………………. 
 
 
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Κλιμακίων 
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. …………………………………………………………. 
 

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 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). και υποβάλλω 
συνημμένα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

 
 
 

Ημ/νια: ……/……./2020 
 

Ο/Η αιτ……….. 
                                                          (υπογραφή) 
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