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ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις
υπηρεσίες 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 απόσπαση υπαλλήλων από το προσωπικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά
προτεραιότητα, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄),
καθώς και από τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, και για το λόγο αυτό καλεί τους
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση απόσπασής τους στη Γραμματεία
της.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής (3) με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 9 του Ν. 4013/2011.
Α. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
1. Έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
2. Δεκαεπτά (17) θέσεις Νομικών με γνώσεις στο δημόσιο ή/και στο ευρωπαϊκό
δίκαιο.
3. Εννιά (9) θέσεις Οικονομολόγων με γνώσεις στις δημόσιες συμβάσεις, τα
χρηματοοικονομικά ή/και τη λογιστική (άριστη γνώση του γενικού λογιστικού
σχεδίου και του δημόσιου λογιστικού σχεδίου, κατάρτιση ισολογισμού,
τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή/και οικονομική
υπηρεσία).
4. Τέσσερις (4) θέσεις Επιστημόνων Πληροφορικής με γνώσεις σε software,
hardware, δίκτυα, γνώσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και γνώσεις
στις δημόσιες συμβάσεις.
5. Μία (1) θέση Χημικού με γνώσεις στις δημόσιες συμβάσεις.
6. Δύο (2) θέσεις Στατιστικολόγων με γνώση στις δημόσιες συμβάσεις.
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7. Δύο (2) θέσεις Βιολόγων – Βιοχημικών με γνώση στις δημόσιες συμβάσεις.
8. Δύο (2) θέσεις Φαρμακοποιών με γνώση στις δημόσιες συμβάσεις.
9. Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις σε software, hardware, δίκτυα,
δημιουργία ιστοσελίδας, γνώσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διαχείριση
υπολογιστικών συστημάτων.
10. Πέντε (5) θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με γνώση στο γενικό λογιστικό
σχέδιο ή/και στο δημόσιο λογιστικό.
11. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.
12. Δύο (2) θέσεις ΥΕ Επιμελητών.
Β. Οι υποψήφιοι για τις περιπτώσεις 2 έως 8 ανωτέρω που αφορούν θέσεις Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση
προβλεπόμενα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ
39/Α΄/05.03.2001), όπως ισχύει, και πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής γλώσσας, καθώς και εξαιρετική ικανότητα χειρισμού Η/Υ. Για τις
περιπτώσεις 1, 9, 10, 11 και 12 οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα
κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα των άρθρων 4, 12, 13, 14, 17, 18 και 25 του
Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05.03.2001), όπως ισχύει, καθώς και προϋπηρεσία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής
γλώσσας και εξαιρετική ικανότητα χειρισμού Η/Υ.
Γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στη
Γραμματεία της Αρχής (ταχυδρομική διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Πλ.
Κάνιγγος 20, ταχ. κώδ. 10181, Αθήνα, Γραφείο 104 Γ) έως και τις 21 Δεκεμβρίου
2012 τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα
κατά περίπτωση προσόντα.
4. Πιστοποιητικό 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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 210-3893420 καθημερινά και ώρες 10.00-14.00.
Ο Πρόεδρος της Αρχής
Βασίλειος Φλωρίδης
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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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