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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

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

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 357 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

β) των άρθρων 6, 11, 12 και 13 του Π/Δτος 57/2017 (Α’ 88) «Οργανισμός της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

γ) 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. 

2) Την 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 

και πλήρωσης της 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 (μόνιμοι υπάλληλοι και μη) 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.  
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ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει: 

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 είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να ασκήσουν 

τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης στην οποία θα προσληφθούν. 

 

ΙΙΙ. Τα 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. 

 

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, 
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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, 

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), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

 

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 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 – υπεύθυνη δήλωση, 

2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

3. αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα αναγκαία 

(οριζόμενα στην παρ. III) προσόντα, 

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 είναι μόνιμοι υπάλληλοι. 

Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός 

διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή 

συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

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

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

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 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 

ΑΔΑ: ΩΓΜ846Μ4Χ7-Ν54



Προκήρυξης διατίθεται από τα γραφεία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00 – 

14.00) στα τηλέφωνα 2132141216 και 2132141239. 

 

                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                        ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                                                                         Πρόεδρος Εφετών ε.τ. 

 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Γραφείο Προέδρου  
 
Βασιλική Ξαρχουλάκου 
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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 αριθ. 505/18-10-2017 
προκήρυξής σας, δηλώνω το ενδιαφέρον 
μου για την για την πλήρωση της θέσης 
του Γενικού Διευθυντή στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.). 
 

 
 
 

Ημ/νια: ……/……./2017 
 

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