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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων,  προκειμένου  να  στελεχώσει  τις
οργανικές  μονάδες  της,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Π.Δ.  123/2012  (Α’  216)
«Οργανισμός  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»,  όπως
ισχύει, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου
9 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.
4441/2016  (Α’  227).  Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι,  να
υποβάλουν αίτηση απόσπασής τους στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου
Δυναμικού.

Η διάρκεια της  απόσπασης ορίζεται  τριετής  (3)  με  δυνατότητα ανανέωσης  μία φορά,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  Ν.  4013/2011  και  την  παρ.  5  του  άρθρου  21  του  ν.
4441/2016, και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Α. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Β.  Όσον αφορά στις  ως  άνω  θέσεις,  οι  υποψήφιοι  θα πρέπει  να  διαθέτουν  τα  κατά
περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα, ως εξής:

1.  Για  τις  θέσεις  της  κατηγορίας  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τα  προβλεπόμενα  στο
άρθρο 18 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:
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 Η  προηγούμενη  εργασιακή  εμπειρία  σε  διοικητικές  και  οικονομικές  υπηρεσίες
ή/και  η  εξειδίκευση  σε  διοικητικές  διαδικασίες,  στη  λογιστική  ή  σε  θέματα
προμηθειών του δημοσίου.

 Η  ικανότητα  χρήσης  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (α)  επεξεργασίας  κειμένων,  (β)
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Η εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές πρωτοκόλλου, προσωπικού, μισθοδοσίας.

2.  Για  τις  θέσεις  ΥΕ  Επιμελητών,  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  25  του  Π.Δ.
50/2001, όπως ισχύει. 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να
υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης και
Ανθρώπινου  Δυναμικού  της  Αρχής  (ταχυδρομική  διεύθυνση:  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή
Δημοσίων  Συμβάσεων,  Κηφισίας  7,  T.K.  115  23,   Αμπελόκηποι,  Αθήνα)  έως  και  την
Παρασκευή, 27/01/2017 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, από την οποία να
προκύπτει η θέση την οποία ενδιαφέρεται να πληρώσει ο Υπάλληλος. 

1.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και  βεβαιώσεις  από όπου να προκύπτουν τα

κατά περίπτωση προσόντα. 
4. Πρόσφατο  Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της Υπηρεσίας τους από το

οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και
τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης.

Δ. Η  διαδικασία  αξιολόγησης  των  τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  των
υποψηφίων, γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ 123/12
(Α’ 216). Ειδικότερα, πριν από την έκδοση απόφασης απόσπασης διεξάγεται αξιολόγηση
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου, από οριζόμενη με απόφαση της
Αρχής  τριμελή  επιτροπή,  η  οποία  απαρτίζεται  από  μέλη  της  Αρχής  και  τον  Γενικό
Διευθυντή ή Προϊστάμενο της αμέσως υποκείμενης οργανικής μονάδας.

Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  diavgeia.gov.gr. καθώς και
στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το
κείμενο  της  παρούσας  Προκήρυξης  διατίθεται  και  από  τα  γραφεία  της  Αρχής.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00 -
14.00),  από  το  Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης  και  Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ.:  213
2124 719 213 2124 720,  213 2124 725 και 213 2124 727 καθημερινά και ώρες 08.00-
15.30). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Όλα  τα  Υπουργεία  –  Δ/νσεις  Διοικητικού  (με  την  παράκληση  να  κοινοποιηθεί
άμεσα η παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν).
2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες – Δ/νσεις Διοικητικού (με την
παράκληση  να  κοινοποιηθεί  άμεσα  η  παρούσα  στους  ΟΤΑ  Α΄  βαθμού  και  τις
Περιφερειακές Ενότητες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις λοιπές Υπηρεσίες και τα
Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν).
3. Όλες οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.
4. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες.
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