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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού  
 ∆/νση ∆ιοικητικής - Οικονοµικής Υποστήριξης 
 Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104.34 Αθήνα 
 Πληροφ.: Αλ. Παπαγεωργίου 

 Τηλέφ.:  210-88.09.224, 170 
 Τηλεοµ.: 210.88.09.132, 134 
 Ηλ.∆/νση: apapag@epant.gr  

 Ιστοσελ.: www.epant.gr   

 

Αθήνα,  9  Μαΐου  2011 

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2727 

 
  

                                                        

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 

ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                     ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  ΘΗΤΕΙΑ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 21 του Ν.3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 

93/τ.Α /20.4.2011) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 περί «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/ 3-3-1994), όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 περί «Εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις»  (ΦΕΚ 101/τ.Α’/31.7.90), όπως ισχύει. 

4. Το άρθρο 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 κατάστασης ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄ /14-2-2006) 

6. Το Π.∆ 31/2006 «Οργανισµός της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού» της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/14.2.2006). 
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7. Το Π.∆ 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµόσιου 

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

8.  Την µε αριθ. ∆ΙΠΠ/Φ/ εγκριτική 16/266 οικ. 14280 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, 

παρ. 1 της αριθµ. 55/1988 ΠΥΣ. 

9. Τα Πρακτικά της 72ας Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της 

24ης Ιουνίου 2010,  κατά την οποία η Επιτροπή αποφάσισε να απόσχει από την πλήρωση 

της µίας εκ των θέσεων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Τεκµηρίωσης της υπ’ 

αριθ. 889/11.2.2010 προκήρυξης, για τον λόγο ότι οι κριθέντες υποψήφιοι δεν πληρούσαν 

όλα τα απαιτούµενα τυπικά ή/και  ουσιαστικά προσόντα και την εκ νέου προκήρυξη της 

θέσης. 

10. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες. 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Προκηρύσσουµε την πλήρωση µιας (1) θέσης Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 

Τεκµηρίωσης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού (η οποία 

εδρεύει στην οδό  Κότσικα 1Α, Αθήνα, Τ.Κ. 10434), µε βάση τις διατάξεις του άρθρο 21 του 

Ν.3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 93/τ.Α /20.4.2011) και 

του Π.∆. 31/2006 «Οργανισµός της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού» της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 29/Α/14.2.2006). 

 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας  έχουν όσοι (µόνιµοι υπάλληλοι και µη) πληρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης. 

 

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. 

 

∆ιευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ . 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΙΜΞ-Β



 3 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Τεκµηρίωσης απαιτούνται : 

α) Τίτλος σπουδών Οικονοµικών Επιστηµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Πολιτικών Επιστηµών 

ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε αυτό της Επιτροπής Ανταγωνισµού στον 

δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την απόκτηση του πανεπιστηµιακού 

τίτλου ή τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 

τουλάχιστον έξι (6) ετών από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

γ) Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, και  

δ) Άριστη γνώση στα θέµατα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, σε κοινοτικό και εθνικό 

επίπεδο. 

 

Τα προσόντα του Προϊσταµένου που απαιτούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο, 

αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 50/2001, όπως ισχύει. 

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

 Οι υποψήφιοι, πρέπει, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη της 

τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον ηµερήσιο τύπο, να υποβάλλουν ή να ταχυδροµήσουν 

µε απόδειξη, στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (Ταχ. ∆/νση: Κότσικα 1Α και 28ης 

Οκτωβρίου, ΑΘΗΝΑ. Τ.Κ. 104.34) : 

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

τηλεµοιότυπο). 

2) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

3) Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, 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 ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το 

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

κατάστασης από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει. 

 

 Η ανακοίνωση αυτή: 

1) Να δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες εφηµερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 

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

2) Να σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Περιφερειακές ∆ιοικήσεις 

καθώς και όλες τις λοιπές υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς, οι 

οποίοι υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους. 
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3) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

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

88.09.224 και 210 8809170. 

 

Αθήνα, 9  Μαΐου 2010 

 

                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

 

                                                                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

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:  ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως.  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 (άρθρο 10 παρ.1 Ν. 2413/1996, ως ισχύει) επιπέδου ∆' που 

χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549)]. 

 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. 

 ∆ικαιούνται 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 ΄Ενωσης. 

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 σε οποιαδήποτε ποινή. 

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

χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

 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.∆.∆., Ο.Τ.Α., ή 

Ν.Π.Ι.∆. 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.∆. 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:  ∆εν 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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