
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
 
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής οι υποψήφιοι θεωρήσουν ότι διαπράχθηκε 
σφάλμα ή ότι η EPSO δεν ενήργησε κατά τρόπο δίκαιο ή δεν τήρησε τους κανόνες που διέπουν την 
παρούσα διαδικασία επιλογής  με αποτέλεσμα να θιγούν τα συμφέροντά σας, μπορείτε να ασκήσετε τα 
ακόλουθα μέσα προσφυγής με την σειρά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Διαδικασία Τρόπος επικοινωνίας Προθεσμία
1
 

1. Αίτηση επανεξέτασης  Μέσω της σελίδας επικοινωνίας 
του δικτυακού τόπου της EPSO  
 

10 ημερολογιακές ημέρες 

2. Υποβολή διοικητικής 
ένστασης βάσει του άρθρου 90 
παράγραφος 2 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης2 

Είτε ταχυδρομικώς, στη 
διεύθυνση: 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Brussels, BELGIUM,  
είτε μέσω της σελίδας 
επικοινωνίας του δικτυακού 
τόπου της EPSO 

3 μήνες 

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου 2 (το στάδιο 1 είναι προαιρετικό), οι υποψήφιοι έχουν 
την ακόλουθη δυνατότητα: 

3. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής απόρριψης της 
ένστασής τους, μπορούν να 
ασκήσουν δικαστική προσφυγή 
βάσει του άρθρου 270 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
άρθρου 91 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης3 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 μήνες 

 
Όπως κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στη διεύθυνση: 
 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANCE
4
 

                                                            
1 Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην ατομική μερίδα EPSO του υποψηφίου. 
2 Παρακαλείστε να αναφέρετε, στο θέμα της επιστολής σας: τον αριθμό επιλογής, τον αριθμό υποψηφίου και την ένδειξη 
«réclamation article 90, paragraphe 2». 
3 Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας άσκησης της προσφυγής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να ανατρέξουν στον δικτυακό τόπο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 
διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι με την προσφυγή στον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτεται η προθεσμία 

που προβλέπεται από το άρθρο 90 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή των καταγγελιών ή 

την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δυνάμει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 των γενικών όρων άσκησης των 

καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, πριν από την υποβολή κάθε καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή πρέπει να έχουν προηγηθεί τα 

δέοντα διοικητικά διαβήματα στα αρμόδια όργανα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, οι υποψήφιοι 

μπορούν να ανατρέξουν στον δικτυακό τόπο, στη διεύθυνση: http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 
Τα αιτήματα για τη λήψη διορθωτικών μέτρων πρέπει να υποβληθούν εντός 10 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία της δοκιμασίας μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται 
στον δικτυακό τόπο της EPSO. 

Στο αίτημά σας πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός του υποψηφίου και οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εντοπισμό της/των ερώτησης(-εων) που θεωρείτε ότι περιείχε(-αν) σφάλματα 
(π.χ. εξηγώντας σε τι συνίστατο περίπου η ερώτηση ή/και αναφέροντας τον αριθμό της ερώτησης), 
και να εξηγείται όσο το δυνατόν σαφέστερα η φύση του εικαζόμενου σφάλματος.  

Τα αιτήματα που λαμβάνονται εκπρόθεσμα ή που δεν είναι αρκούντως σαφή ώστε να 

επιτρέπουν τον εντοπισμό της/των αμφισβητούμενης(-ων) ερώτησης(-εων) δεν θα 

ληφθούν υπόψη. 
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