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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει
τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ
216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε
θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄), όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 (Α΄216), σύμφωνα
και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74).
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση
απόσπασης ή μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα
Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
Α. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:


Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικότητας
Νομικού



Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας ΒιολόγουΒιοχημικού



Μία (1) θέση
Φαρμακοποιού

ειδικού

Επιστημονικού

Προσωπικού,

Ειδικότητας
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Β. Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά
περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα, ως εξής:
Για όλες τις ανωτέρω θέσεις και ανά ειδικότητα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του
Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου Π.Δ..
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν:


Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων.



Iκανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:


στη σύνταξη/έλεγχο νομιμότητας διακηρύξεων



στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων



στην παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων καθώς και στον
έλεγχο νομιμότητας αναφορικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης
και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων



στην σύνταξη σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που
αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις



στον τομέα του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων

όπως επίσης και η γνώση περισσότερων της μίας ξένης γλώσσας.
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, Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα, 112 57
Αθήνα) έως και την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, από την οποία να
προκύπτει εάν πρόκειται για απόσπαση ή μετάταξη σε θέση ΕΕΠ, καθώς και η
ειδικότητα στην οποία ενδιαφέρεται να αποσπασθεί/μεταταχθεί ο Υπάλληλος (βλ.
Συνημμένο υπόδειγμα).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται
στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή.
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα
κατά περίπτωση προσόντα.
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της Υπηρεσίας τους από το
οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, ότι δεν έχουν
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οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, καθώς και
τυχόν ηθικές αμοιβές και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη “Αίτηση συμμετοχής στην υπ. Αριθμ. Πρωτ. 4748/24.07.2017 Ανακοίνωση –
Πρόσκληση για την Απόσπαση/Μετάταξη Υπαλλήλων σε θέσεις ΕΕΠ στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ”. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία
σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Η εν λόγω
κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
Δ. Πριν από την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης, θα διεξαχθεί
αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου υποψηφίου,
από οριζόμενη με απόφαση της Αρχής τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ 123/12 (Α΄/ 216/12), όπως ισχύει.
Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις προσωπικού στις ως άνω θέσεις ΕΕΠ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., θα διενεργηθούν, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας
του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α`180), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) , όπως ισχύει.
Ε. Οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση παρακαλούνται να
την κοινοποιήσουν στους υπαλλήλους τους καθώς και στους εποπτευόμενους
φορείς τους.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την
ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 213 2124 720, 213 2124 726 και 213 2124 723 καθημερινά και ώρες 08.00-15.30.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος
Καταπόδης
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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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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣ: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
Ή ΜΕΤΑΤΑΞΗ (αναγράφεται κατά περίπτωση) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΕΠ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Του/της.................................................................
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
υπαλλήλου του φορέα....................................... ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνσης Υπηρεσίας............................... ΚΟΙΝ: ...................................................................
..............................................................................
............................................................................. ..............................................................................
Τηλ. Υπηρεσίας................................................... ...........................................................................
Δ/νση κατοικίας..................................................
Τηλ: ....................................................................

Αθήνα,

2017

Συνημμένα
υποβάλλω
δικαιολογητικά:
1.
2.

τα

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτησή μου για
την απόσπαση ή την μετάταξή μου
κάτωθι (αναγράφεται κατά περίπτωση) στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 4748/24.07.2017
Ανακοίνωση
Πρόσκληση,
σε
θέση.............................

3.

Ο/Η Αιτών/ούσα
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