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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό 
πρόσωπο Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «THE INSIDERS-OUTSIDERS 
SOCIETY: A THEORETICAL AND EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE POLITICO – ECONOMIC 
SYSTEM - IOS» (κωδικός θέσης 3475-ΜΔ1) 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ 
ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE INSIDERS-OUTSIDERS SOCIETY: A 
THEORETICAL AND EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE POLITICO – ECONOMIC SYSTEM - 
IOS», με κωδικό 11347501, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Και-
νοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον  Καθηγητή Ευάγγελο Βασιλάτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 25/05/2022 
απόφαση της 121ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦΟ469Β4Μ-
Τ6Ο), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δεκαέξι (16) μηνών, με δυνατότητα ανανέω-
σης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, για την εκτέ-
λεση του κάτωθι έργου:  

«Ανάπτυξη, επίλυση, παραμετροποίηση / βαθμονόμηση και ανάλυση του δυναμικού υπο-
δείγματος γενικής ισορροπίας, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας: WP3 (A DSGE Model Of 
The Politico-Economic Equilibrium Of The Insiders-Outsiders Society: Growth And Business 
Cycle Properties And Estimation), καθώς και στην εκτέλεση προσομοιώσεων, με χρήση των 
υπολογιστικών λογισμικών Matlab και Dynare. Συμβολή στη συλλογή και στατιστική ανά-
λυση δεδομένων στο πλαίσιο επίσης των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Electability And Stabil-
ity Of Governments Of Insiders Coalitions), WP2 (Stylized Facts and Empirical Assessment of 
the Insider-Outsider Society Structure), και WP3 (A DSGE Model Of The Politico-Economic 
Equilibrium Of The Insiders-Outsiders Society: Growth And Business Cycle Properties And 
Estimation)» 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δεκαέξι (16) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του 

έργου.  

Προϋπολογισμός: έως είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λε-

πτά (25.589,60 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό πε-

ριλαμβάνονται, εφόσον χρειαστεί, τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο. 
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Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων: 

• Διδακτορικό, τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της 
αλλοδαπής,  που πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του αντί-
στοιχου τμήματος σπουδών με σαφή αναφορά στο θέμα της Διδακτορικής Διατριβής.  

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλ-

λοδαπής, Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

ή Χρηματοοικονομικής. 

• Πανεπιστημιακό Πτυχίο, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Οι-

κονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Χρηματο-

οικονομικής. 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιο-

λογείται περαιτέρω). 

• Ερευνητική εμπειρία, στον τομέα της Μακροοικονομικής και Οικονομικής Πολιτικής, 
με έμφαση στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση, διαμέτρηση, εκτίμηση και επίλυση 
δυναμικών και στοχαστικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας (DSGE models), κα-
θώς και στην αξιολόγηση (ποιοτικής και ποσοτικής) της οικονομικής πολιτικής μέσω 
προσομοιώσεων,  που πιστοποιείται  από τουλάχιστον δύο (2) δημοσιευμένα άρθρα 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τα οποία περιοδικά εμπεριέχονται στον 
Οδηγό Ακαδημαϊκών Περιοδικών (Academic Journal Guide, ABS list 2021) και αξιολο-
γούνται με τουλάχιστον δύο αστέρια.  

• Άριστη γνώση του υπολογιστικού λογισμικού Matlab  ή/και Dynare, που πιστοποιεί-
ται  από τη χρήση των εργαλείων αυτών κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής διατρι-
βής και του όλου ερευνητικού έργου του υποψηφίου.  

 
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων: 

• Συνάφεια θέματος Διδακτορικής Διατριβής, με το γνωστικό αντικείμενο της προκη-
ρυσσόμενης θέσης, και ιδιαίτερα την ανάλυση ζητημάτων οικονομικής πολιτικής στο 
πλαίσιο δυναμικών στοχαστικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας.  

• Αυτόνομες δημοσιεύσεις και Συμμετοχή σε Συνέδρια: Στην περίπτωση που κάποια ή 

κάποιες από τις προαπαιτούμενες δημοσιεύσεις είναι αυτόνομη (χωρίς άλλους συν-

συγγραφείς), βαθμολογείται επιπλέον. Αξιολογείται επίσης η περίπτωση ανακοινώ-

σεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (δηλαδή Συνέδρια όπου υποβάλλε-

ται γίνεται δεκτή και παρουσιάζεται η μελέτη). Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι και 

εργασίες σε εξέλιξη που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Τέτοιες εργασίες πιστοποιού-

νται με την επισύναψη του προγράμματος του συνεδρίου. 

• Εμπειρία στην υλοποίηση Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων σε γνω-

στικό αντικείμενο συναφές της προκηρυσσόμενης θέσης. 

• Διδακτική ή/και Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου. 

• Πολύ καλή γνώση γραμμικής άλγεβρας, δυναμικών συστημάτων και διαφορικού λο-

γισμού, και επιπλέον πολύ καλή γνώση των αριθμητικών μεθόδων που απαιτούνται 

για την επίλυση δυναμικών στοχαστικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων γενικής 

ισορροπίας καθώς και των μεθόδων προσομοίωσης  των υποδειγμάτων αυτών. Αυτά 

τα σημεία αξιολογούνται από τη χρήση των εργαλείων αυτών κατά την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής και του όλου ερευνητικού έργου. Επίσης τα σημεία θα απο-

τελέσουν ζητήματα που θα αξιολογηθούν με σχετικές ερωτήσεις κατά τη διαδικασία 

των συνεντεύξεων. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης ό-
λων των βασικών κριτηρίων τα οποία βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαι-
τήσεις του έργου.  

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις 
Μέγιστος 
βαθμός 
κριτηρίου 

Βάρος 
κριτηρίου 

1. 

Συνάφεια θέματος Διδακτορικής Δια-

τριβής, με το γνωστικό αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης, και ιδιαίτερα 

την ανάλυση ζητημάτων οικονομικής 

πολιτικής στο πλαίσιο δυναμικών στο-

χαστικών υποδειγμάτων γενικής ισορ-

ροπίας 

• Πολύ υψηλή συνά-
φεια: είκοσι (20) 
βαθμοί  

• Υψηλή συνάφεια: 
δέκα (10) βαθμοί 

• Μέτρια συνάφεια: 
πέντε (5) βαθμοί 

20 20% 

2. 

Αυτόνομες δημοσιεύσεις και Συμμετοχή 

σε Συνέδρια: Στην περίπτωση που κά-

ποια ή κάποιες από τις προαπαιτούμε-

νες δημοσιεύσεις είναι αυτόνομη (χωρίς 

άλλους συν-συγγραφείς), βαθμολογεί-

ται επιπλέον. Αξιολογείται επίσης η πε-

ρίπτωση ανακοινώσεων σε διεθνή επι-

στημονικά συνέδρια με κριτές (δηλαδή 

Συνέδρια όπου υποβάλλεται γίνεται δε-

κτή και παρουσιάζεται η μελέτη). Οι ερ-

γασίες αυτές μπορεί να είναι και εργα-

σίες σε εξέλιξη που δεν έχουν ακόμη δη-

μοσιευθεί. Τέτοιες εργασίες πιστοποι-

ούνται με την επισύναψη του προγράμ-

ματος του συνεδρίου 

• Οκτώ (8) βαθμοί,  για 
κάθε αυτόνομη δη-
μοσίευση  
  

Μέγιστη βαθμολόγηση 
έως δύο (2) αυτόνομες δη-
μοσιεύσεις, ήτοι δεκαέξι 
(16) βαθμοί 

 

• Ένας (1) βαθμός, για 
κάθε συμμετοχή σε 
Συνέδριο  

 
Μέγιστη βαθμολόγηση 
έως τέσσερις (4) συμμετο-
χές,  ήτοι τέσσερις (4) βαθ-
μοί 

 

20 20% 

3. 

Εμπειρία στην υλοποίηση Εθνικών 

ή/και Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων 

σε γνωστικό αντικείμενο συναφές της 

προκηρυσσόμενης θέσης 

Πέντε (5) βαθμοί  για 
κάθε έτος εμπειρίας 
 

Μέγιστη βαθμολόγηση 
έως και τέσσερα (4) έτη  

20 10% 

4. 

Διδακτική ή/και Επαγγελματική εμπει-

ρία σε θέση συναφή με το αντικείμενο 

του έργου 

 

Πέντε (5) βαθμοί,  για 
κάθε έτος επαγγελματι-
κής εμπειρίας ή/και διδα-
κτικής εμπειρίας 
 
Μέγιστη βαθμολόγηση 
έως και τέσσερα (4) έτη  

20 10% 
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5. 

Πολύ καλή γνώση γραμμικής άλγεβρας, 

δυναμικών συστημάτων και διαφορι-

κού λογισμού, και επιπλέον πολύ καλή 

γνώση των αριθμητικών μεθόδων που 

απαιτούνται για την επίλυση δυναμι-

κών στοχαστικών μακροοικονομικών υ-

ποδειγμάτων γενικής ισορροπίας κα-

θώς και των μεθόδων προσομοίωσης  

των υποδειγμάτων αυτών. Αυτά τα ση-

μεία αξιολογούνται από τη χρήση των 

εργαλείων αυτών κατά την εκπόνηση 

της διδακτορικής διατριβής και του ό-

λου ερευνητικού έργου. Επίσης τα ση-

μεία θα αποτελέσουν ζητήματα που θα 

αξιολογηθούν με σχετικές ερωτήσεις 

κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων 

• Εκτενής χρήση εργα-
λείων: Είκοσι (20) 
βαθμοί  

• Περιστασιακή χρήση 
εργαλείων: Δέκα (10) 
βαθμοί 

• Περιορισμένη χρήση 
εργαλείων: Πέντε (5) 
βαθμοί 

 
 
 
 
 
 
Μέγιστη βαθμολόγηση 
έως και είκοσι (20) βαθ-
μούς 

20 20% 

 

6. 

 

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου ό-

πως αυτή προκύπτει από το σύνολο των 

επιθυμητών προσόντων, των γνώσεων  

και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων 

και επιπλέον για τον βαθμό γνώσης του 

υποψηφίου στη γραμμική άλγεβρα, δυ-

ναμικών συστημάτων και διαφορικού 

λογισμού, και αντίστοιχα γνώση των α-

ριθμητικών μεθόδων που απαιτούνται 

για την επίλυση δυναμικών στοχαστικών 

μακροοικονομικών υποδειγμάτων γενι-

κής ισορροπίας καθώς και των μεθόδων 

προσομοίωσης  των υποδειγμάτων αυ-

τών 

Προσωπική συνέντευξη 

 

(είναι δυνατόν να γίνει 

μέσω τηλεδιάσκεψης αν 

αυτό κριθεί αναγκαίο) 

20 20% 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό-
σκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Προσόντα που αναφέρο-
νται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αλλά δεν προκύ-
πτουν από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υ-
πόψη κατά την αξιολόγηση.  

2) Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου προβλέπει συνέντευξη και 
ο υποψήφιος, ενώ κληθεί σε αυτή, δεν προσέλθει, τότε αυτός απορρίπτεται από την 
περαιτέρω  διαδικασία αξιολόγησης. Σε συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που 
πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης.  

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν 
και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

ΑΔΑ: 60ΡΘ469Β4Μ-Φ8Ο



  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2023/Δ      

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 
ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 
116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Ό-
σον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντί-
γραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντί-
γραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

5) Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 
6 του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημό-
σιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ Α’ 39/05.03.2001, ΦΕΚ Α’ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ 
Α’ 63/09.03.2005). 

6) Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυ-
νάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιω-
τικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην πα-
ρούσα πρόσκληση,  μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο 
υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος.  

7) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμ-
βασης στα πλαίσια του έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) πιστοποιώντας το ανωτέρω (βλ. Παράρτημα Β).  

8) Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυ-
χόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέ-
λου, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρω-
τόκολλο).  

9) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή-
ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007. 

10) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ-
βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων υποψηφιότητας θα εγκρι-
θούν και επικυρωθούν σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μετά από τη σχετική εισήγηση της οριζόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης προ-
τάσεων υποψηφιότητας και θα καταρτιστεί προσωρινός αρχικά πίνακας κατάταξης 
των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες υποψή-
φιοι. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κρι-
τήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους, θα α-
ναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ 
όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται 
κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνά-
φεια αντικειμένου. 

11) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης εάν 
προκύψει αδυναμία συνέχισης του έργου εκ μέρους του/της επιλεχθέντος/είσας υ-
ποψηφίου, προκειμένου να μην διαταραχθεί το αναλαμβανόμενο έργο, επιτρέπεται 
η ανάθεση του υπολειπόμενου έργου στον 1ο επιλαχόντα στο πλαίσιο της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο οριστικό πί-
νακα κατάταξης. 

12) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαρια-
σμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν 
γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί 
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το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δια-
κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης 
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη σύμβασης βρίσκεται σε συ-
νάρτηση με τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την 
κάλυψη του κόστους της εν λόγω σύμβασης. 

13) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να 
είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυ-
δρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προ-
τίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των 
αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση 
στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογη-
τικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά 
την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυ-
τόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 
5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν 
κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβα-
σης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του 
άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 
28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέ-
ρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, 
οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαι-
ολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χω-
ρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει 
θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό. Μετά την εξέταση των πι-
θανών ενστάσεων και εφόσον αυτές υπάρξουν, θα καταρτιστεί ο οριστικός πίνακας 
κατάταξης των υποψηφίων και θα εγκριθεί και επικυρωθεί σε Συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Στη συνέχεια θα αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ι-
στοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την άπρακτη πά-
ροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγα-
λύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περί-
πτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχό-
ντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

14) Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται σε κάθε 
στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξί-
ωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

15) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή 
του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α). 
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο Europass).  
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επι-

κυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν). 
4) Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αποδει-

κνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από εργοδότη, όπου ευκρινώς 
θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντί-
γραφα συμβάσεων συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
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φορέα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρο-
νται στο βιογραφικό σημείωμα.  
Επισημαίνεται ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπει-
ρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσα-
φηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρό-
σκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.    

5) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση 
υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως τη Δευτέρα, 27/06/2022, και ώρα 09:00, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας: 
https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/5e4a5703-d3f1-4b48-8bd9-0477bafd34a8 

Η πρόταση υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip ή 
rar, όπου θα περιλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙ-
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: έντυπο Παραρτήματος Α, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα, α-
ντίγραφα τίτλων σπουδών και δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους 
σημείωμα για τις ανάγκες της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τις προτάσεις υποψηφιότητας που παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας υποβολής υποψηφιοτήτων, αποστέλλεται στον/στην υποψήφιο/-α αυ-
τοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που 
έλαβε η πρόταση υποψηφιότητάς του.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις υποψηφιότητας, οι οποίες έχουν παραληφθεί η-
λεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής υποψηφιοτήτων, έως την ως 
άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.  

Η υποβολή αίτησης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της παρούσης πρόσκλησης. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, τηλ: 210-8203839, email: spars@rc.aueb.gr, (ώ-
ρες 11:00 – 14:00). 
 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς 
τόπους του ΟΠΑ www.aueb.gr και του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ rc.aueb.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού 
απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης 

https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/5e4a5703-d3f1-4b48-8bd9-0477bafd34a8
mailto:spars@rc.aueb.gr
http://www.aueb.gr/
https://rc.aueb.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Επώνυμο: ……………………………………………………………………………….. 

Όνομα: ………………………………………………………………...................... 

Όνομα Πατρός: ……………………………………………………………….......... 

Διεύθυνση αλλ/φίας: ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): …………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………........................ 

 
Προς:  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη σύμβαση έργου με ένα φυσικό πρόσωπο (1) Μεταδιδάκτορα Ερευνητή,  στο 
πλαίσιο του έργου «THE INSIDERS-OUTSIDERS SOCIETY: A THEORETICAL AND EMPIRICAL 
INVESTIGATION OF THE POLITICO – ECONOMIC SYSTEM - IOS» (κωδικός θέσης 3475-MΔ1) 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/22818-22 πρόσκλησής σας, δηλώνω υπεύθυνα ότι απο-
δέχομαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σας υποβάλλω την πρό-
ταση μου για τις ανάγκες του έργου «THE INSIDERS-OUTSIDERS SOCIETY: A THEORETICAL 
AND EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE POLITICO – ECONOMIC SYSTEM - IOS», με κωδικό 
11347501. 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που 
ορίζει η πρόσκληση. 

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συ-

νυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/22818-22 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβα-

νομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία) 

 

 

 

(υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(μόνο για τους άνδρες υποψήφιους) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρο-
μείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρ-
θρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από την εκτέλεση αυτών.  

 
 

Ημερομηνία:  . . . . / . . . . / . . . . 

                                                                                                                       Ο Δηλών 

 

 

                                                                                                                                            (Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα. 
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