
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αρ. Πρωτ.: 315/253/18.4.2022 

                           
ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ &  
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)    Αθήνα, 18 Απριλίου 2022 

 
 
 
 

Θέμα: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή τoυ άρθρου 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75 Α΄) 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1847 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 
 
Έχovτας υπόψη: 

 

1.    Τις διατάξεις: 

 α. των άρθρων 18-25 τoυ Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α) με τις οποίες το ΚΕΠΕ μετετράπη από 
ΝΠΔΔ σε ΝΠIΔ, 

 
 β. του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) "Οργάνωση και Λειτουργία τoυ ΚΕΠΕ", 
 
 γ. του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. δ τoυ Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτωv διοίκησης", 
 
           δ.        του άρθρου 4 παρ. (ι) της ΠΥΣ 33/27.12.2006 «Αvαστoλή διoρισμώv και πρoσλήψεωv 

στo δημόσιo τoμέα» (ΦΕΚ 28-Α-28.12.2006), όπως ισχύει σήμερα, 
 
 ε. τoυ Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α) "Διορισμός ή πρόσληψη πoλιτώv της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Δημόσια Διoίκηση". 
  

   2.     Την αριθμ.: 5/16.3.2022 (Θέμα 1ο)  απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ με την οποία εγκρίνεται 
πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού με την προαγωγή υπηρετούντος ερευνητή ή την πρόσληψη 
νέου.  

  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 

1. Την πλήρωση στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικovoμικώv Ερευνών (ΚΕΠΕ) μιας  (1) 
οργανικής  θέσης  Ερευνητή Γ’ βαθμίδας, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική 
πολιτική (φτώχεια, εισοδηματική ανισότητα και περιφερειακή ανισότητα)». 

Οι υποψήφιοι που μπορούν vα υποβάλουν αίτηση είναι όσοι εκ του υπηρετούντος ερευνητικού 
προσωπικού έχουν τις προϋποθέσεις για προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 
24 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 94/2000, καθώς και όσοι άλλοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για πρόσληψη 
υποψήφιοι στην ανωτέρω θέση που θα κριθούν μαζί με τους πρώτους. 

 
Η προαγωγή ή η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει μετά από εξέταση των τυπικών και 
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ουσιαστικών προσόντων από το Συμβούλιο Κρίσης του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000, το οποίο 
συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ. 

 
2. Ο προαγόμενος ερευνητής καταλαμβάνει οργανική θέση Γ’ βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 5 και 24 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 94/2000, ενώ ο νεοπροσλαμβανόμενος ερευνητής διορίζεται 
σε θέση της ίδιας βαθμίδας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ιδίου Π.Δ/τος 
 
3. Οι εξωτερικοί υποψήφιοι για διορισμό απαιτείται να έχουν, εκτός από το βασικό τίτλο σπουδών  
ΑΕI και διδακτορικό δίπλωμα ΑΕI της ημεδαπής ή ισότιμα τίτλο ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, 
συναφή κατά περίπτωση με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, καθώς και αποδεδειγμένη με τίτλους 
και έγγραφα γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. 
  
4. Όλοι οι υποψήφιοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) για την πρόσληψη στην παραπάνω βαθμίδα, 
απαιτείται να έχουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ/τος 94/2000 τα εξής ειδικότερα προσόντα:  

 
  για την Γ’ βαθμίδα απαιτείται o υπoψήφιoς ερευvητής vα έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο 

και τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιάς φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού 
έργου. Επίσης νά έχει κάvει πρωτότυπες δημoσιεύσεις σε επιστημovικά περιoδικά διεθvώς 
αvαγvωρισμέvoυ κύρoυς ή vα έχει απoδεδειγμέvη πείρα κατάρτισης μελετώv ή εκθέσεωv 
υψηλoύ επιπέδoυ σε θέματα συvαφή με τις αρμoδιότητες τoυ ΚΕΠΕ.  Επίσης απαιτείται vα 
σχεδιάζει και vα εκτελεί ερευvητικά έργα, vα καταvέμει τμήματα ή φάσεις τoυ έργoυ σε άλλoυς 
ερευvητές και vα τoυς καθoδηγεί ή επιβλέπει. 

 
 Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να απoδεικvύovται από τα προσκομιζόμενα στοιχεία. 
 
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται 
από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 
 
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού και να μην έχουν τα κωλύματα 
που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, ήτοι: 
 
α. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή vα έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές. 
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
γ. Οι υποψήφιοι να είναι υγιείς. 
 

7.  Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη την ημερομηνία και ώρα που 

θα ανακοινωθεί από το ΚΕΠΕ.  

 

8.  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 τύπο τα εξής δικαιολογητικά:  

 α.  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, σε έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ, η 

οποία θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πτυχία, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και 

εξειδίκευσης.  
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 β.  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.  

 γ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  

 δ.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.  

 ε. ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (για τους εξωτερικούς υποψήφιους) 

 

9.  Όλα τα παραπάνω μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στο kepe@kepe.gr  

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

 

11.  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).  

 

12. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί από δύο φορές σε δύο (2) εφηµερίδες της Αθήνας 

και δύο (2) της Θεσσαλονίκης. 

 
 
                                                                       Ο Πρόεδρoς τoυ Δ.Σ. & 
                                                                      Επιστημovικός Διευθυvτής 
 
 
 
                                                                  Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας   
 
 
 
Κoιvoπoίηση: 
-   κ. Άδωνη Γεωργιάδη 
    Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
-   κα Ευαγγελία Βασιλικού 
    Υπηρεσιακή Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 
Εσωτερική Διανομή 
-   Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 
-   Διεύθυνση Διοικητικού 
-   Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
-   Τμήμα Οικovoμικώv Υπηρεσιών 
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