
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αρ. Πρωτ.: 467/341/1.6.2018 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Αθήνα 1 Ιουνίου 2018 

  

Θέµα:  Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α)  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1437 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη:  

 1 .  Τις διατάξεις  

 α.  των άρθρων 18-25 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α) µε τις οποίες το ΚΕΠΕ µετετράπη 

από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ,  

 β.  του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ''Οργάνωση και Λειτουργία του ΚΕΠΕ",  

 γ.  του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. δ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) "Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης",  

 δ.  του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α) "Διορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης στη Δηµόσια Διοίκηση",  

 ε. τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο δηµόσιο 

τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α), όπως ισχύει σήµερα, 

2. Την αριθµ. 4/21.5.2018 (Θέµα 4ο) απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ µε την οποία εγκρίνεται η 
πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

1. Την πλήρωση στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) τριών (3) 

οργανικών θέσεων Ερευνητών Γ' ή Δ' βαθµίδας κατόχων διδακτορικού διπλώµατος στην 

οικονοµική επιστήµη και µε ειδίκευση, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 

 

α) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Ανάλυση με 
ειδίκευση στις Ενδογενής Διακυμάνσεις Οικονομίας και στη Χρήση Μεθόδων Εισροών-
Εκροών». 

β) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική (Φτώχεια-
Εισοδηματικές Ανισότητες-Περιφερειακές Ανισότητες)». 

γ) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Ρύθμιση-Αναπτυξιακή 
Χρηματοοικονομική» 
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Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη σε µία ή περισσότερες βαθµίδες κατά 

τα ανωτέρω.  

Η πρόσληψη των υποψηφίων σε δεδοµένη βαθµίδα θα γίνει µετά από εξέταση των τυπικών και 

ουσιαστικών τους προσόντων από το Συμβούλιο Κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του 

Π.Δ. 94/2000 και συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ.  

2.  Οι Ερευνητές διορίζονται µε σύµβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) 
ετών.  

3.  Οι υποψήφιοι για διορισµό σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω βαθµίδες απαιτείται να έχουν, 
εκτός από το βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ και διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο 
ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής συναφή κατά περίπτωση µε τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, 
καθώς και αποδεδειγμένη µε τίτλους και έγγραφα γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά 
προτίμηση αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής.  

Επιπλέον, για την πρόσληψη των υποψηφίων στις παραπάνω βαθµίδες, απαιτούνται και τα εξής 

ειδικότερα προσόντα:  

α)  για τη Δ΄ βαθµίδα ο υποψήφιος απαιτείται να έχει δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο και 

τεκµηριωµένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση µιας φάσης ή ενός τµήµατος ερευνητικού 

έργου.  

β)  για τη Γ΄ βαθµίδα απαιτείται επιπλέον ο υποψήφιος ερευνητής να έχει κάνει πρωτότυπες 

δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους ή να έχει 

αποδεδειγµένη πείρα κατάρτισης µελετών ή εκθέσεων υψηλού επιπέδου σε θέµατα συναφή 

µε τις αρµοδιότητες του ΚΕΠΕ. Επίσης απαιτείται να σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικά 

έργα, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους 

καθοδηγεί ή επιβλέπει.  

Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία.  

4.  Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής 
εκπαιδευτικής αρχής. 

 

5.  Οι υποψήφιοι πρέπει:  

α.   Οι άρρενες, σε περίπτωση επιλογής τους µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

πρόσληψής τους, υποχρεούται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό εκπλήρωσης των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόµιµης απαλλαγής από αυτές.  

            β.  Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη.  

            γ.    Να είναι υγιείς.  

 

6.  Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη την ημερομηνία και ώρα που θα 

ανακοινωθεί από το ΚΕΠΕ και θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του (Αµερικής 11, Αθήνα).  
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7.  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (οδός Αµερικής 11, 

3ος  όροφος, γρ. 301), µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της 

τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο τα εξής δικαιολογητικά:  

 α.  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την ανωτέρω 

Διεύθυνση του ΚΕΠΕ, η οποία θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πτυχία, πιστοποιητικά 

προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης.  

 β.  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 5 αντίγραφα).  

 γ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 5 αντίγραφα).  

 δ.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε 2 αντίγραφα).  

8.  Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη μετάφραση στα 
ελληνικά και απαραιτήτως όλοι οι τίτλοι από πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (ή ΔΙΚΑΤΣΑ).  

 

9.  Αντίγραφο της παρούσας καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (τηλ. 210 3676350, 210 

3676404).  

 

10. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί από δύο φορές σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες 

της Αθήνας και μία (1) της Θεσσαλονίκης. 

 
     
 Ο Πρόεδρoς τoυ Δ.Σ. & 
                                                   Επιστημovικός Διευθυvτής 
 

 

                                       Νικόλαος Ι. Θεοχαράκης   

 
 

 
 

Κoιvoπoίηση: 

-   κ. Ιωάννη Δραγασάκη 
    Υπουργό  Οικονομίας  και Ανάπτυξης 

-   κ. Στέργιο Πιτσιόρλα 
    Υφυπουργό Οικονομίας  και Ανάπτυξης 

-   κ. Ηλία  Ξανθάκο 

    Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας  και Ανάπτυξης 
 

Εσωτερική Διανομή 
-   Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 

-   Διεύθυνση Διοικητικού 
-   Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

-   Τμήμα Οικovoμικώv Υπηρεσιών 
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