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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1947 

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. 17/24.9.2021 (Θέµα 1ο) 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) μιας (1) 

οργανικής θέσης Ερευνητή Δ' κατόχου διδακτορικού διπλώµατος στην οικονοµική 

επιστήµη και µε ειδίκευση, στο ακόλουθο γνωστικό αντικείµενο: 

 

Μία θέση Δ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Δημοσίων Πολιτικών». 
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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 στην παραπάνω βαθµίδα απαιτείται να έχουν, εκτός από το 
βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ και διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο 
ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής συναφή 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 στην παραπάνω βαθµίδα, 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.  

Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία.  

4.  Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση 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).  

 

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).  
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 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 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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