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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   

 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού  

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής 

Υποστήριξης 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου,  

104.34 Αθήνα 

Πληροφ.: Γ.Καούρα, Π. Σχοινά   

Τηλεφ.:     210 - 88.09. 224, 170 

Τηλεομ.:   210 - 88.09. 134 

Ηλ. Δ/νση: gkaoura@epant.gr 

eschina@epant.gr,    

Ιστοσελ.:  www.epant.gr  

 

Αποστολή ταχυδρομικά και με ηλεκτρ. 

ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία 

 

 

 

 

                 

 

    

 

 

       Αθήνα, 28.5.2014 

         Aριθ. Πρωτ.: οικ.3886 

 

 

 

 

     

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 

ΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                  ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ  ΘΗΤΕΙΑ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» 

(ΦΕΚ 93/τ. Α΄/20.4.2011).  

2. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994  «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 

και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/τ. Α΄/31.7.1990), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3335/2005 περί «Ελέγχου της διακίνησης και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμισης θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 

(ΦΕΚ 95/τ. Α΄/20.4.2005), όπως ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ.76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. 

Β΄/13.6.2012). 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου»  

(ΦΕΚ 39/τ. Α΄/5.3.2001), όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.17/150/27228/29.11.2013 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 

Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (του άρθρου 2, παρ. 1). 

9. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες. 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Οικονομικής 

Τεκμηρίωσης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία 

εδρεύει στην οδό Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου, 104 34 ΑΘΗΝΑ), με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. 

Α΄/20.4.2011) και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. 

Α΄/13.6.2012). 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης. 

 

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Οι υποψήφιοι πρέπει : 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.  

β. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης 

απαιτούνται: 

α) Τίτλος σπουδών Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Στατιστικού, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό της Ε.Α. στον δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο ή οκτώ (8) ετών 

εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή έξι (6) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο 

σπουδών. 
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γ) Άριστη γνώση στα θέματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο.  

δ) Άριστη γνώση ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.   

ε) Εμπειρία διοίκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.  

Τα ανωτέρω προσόντα αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

Οι υποψήφιοι, πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη 

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν (αυτοπροσώπως ή 

με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο) ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου, 104 34 ΑΘΗΝΑ, τα εξής: 

1) Αίτηση – υποψηφιότητα, με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο,  

ηλεκτρονική διεύθυνση). Διαθέσιμο υπόδειγμα: www.epant.gr.  

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτουν τα 

αναγκαία γενικά και ειδικά προσόντα – τα δε τυχόν ξενόγλωσσα σε επίσημη μετάφραση. 

4) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το 

άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), πρέπει, να προσκομίσει πιστοποιητικό υπηρεσιακής 

κατάστασης από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει. 

 

ΙΙ. Η ανακοίνωση:         

1) Να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 

σε φύλλα που να απέχουν μεταξύ τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 

2) Να σταλεί σε όλα τα Υπουργεία και Περιφερειακές Διοικήσεις, οι οποίοι υποχρεούνται να την 

κοινοποιήσουν αμελλητί στους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από αυτούς Υπηρεσιών και 

Νομικών Προσώπων.  

3) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ( www.epant.gr ).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 

88.09.224 και 210 88.09.170. 

          Αθήνα,  28.5.2014 

                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει : 

1.  Να είναι Έλληνες πολίτες. 

 Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει 

παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 Εξαίρεση:  Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας 

σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία 

αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 που χορηγείται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.2310 459101/5 και 210 3442322). 

 Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, Τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από 

σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με 

πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την 

απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του 

διορισμού: 

 α)  Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα. 

 β)  Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ 

υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

 γ)  Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

 δ)  Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο 

χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

ΑΔΑ: ΒΙΙΨΙΜΞ-9ΙΞ



 5 

 ε)  Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο 

προηγουμένων. 

 στ)  Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή 

Ν.Π.Ι.Δ. του  άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 

του Ν.2527/1997  ή  Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της 

πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 

σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία 

από την απόλυση. 

 Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου  

για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, 

κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος,  διάταγμα που να αίρει το κώλυμα για το 

συγκεκριμένο υποψήφιο. 

4.  Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 Εξαίρεση:  Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες 

κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια 

υποχρέωση. 
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