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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αθήνα,  07/07/2016 
Αρ. Πρωτ.: 920000/819-16 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), 

αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων: 

1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β' 826/1996 αριθ. ΚΑ/679/22.8.96) «Τροποποίηση και αντικα-

τάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ε-

ρευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας", που κυρώθηκε με τη 

διάταξη του άρ 36 του Ν. 3794/2009, ιδιαίτερα δε το άρ. 6 αυτής.  

2. Τις ρυθμίσεις του ισχύοντα Οδηγού Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (ΦΕΚ 2008/Β’/19.6.2012) ι-

διαίτερα δε το άρ. 6 αυτού. 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδιαίτερα τα άρ. 5 

και 58 αυτού. 

4. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

5. Την από 20/01/2016 απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.  

 

 

Προτίθεται να  απασχολήσει ένα στέλεχος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Γραμματείας 

του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα α-

νανέωσης, κατά τη διακριτική ευχέρεια και σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
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Αντικείμενο εργασίας:  Εκτελεστική διοίκηση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με πεδίο ευθύνης όλα 

τα τμήματα και τις λειτουργίες του. 

 Παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης 

του Ειδικού Λογαριασμού και πληρωμή των δαπανών μετά 

από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου κάθε έργου.  

 Υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και ει-

σήγηση για θέματα αρμοδιοτήτων της. 

 Μελέτη και επεξεργασία  των κατευθύνσεων  που προδια-

γράφει η Επιτροπή Διαχείρισης και υποβολή προτάσεων για 

νέες κατευθύνσεις προς την Επιτροπή Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

 Μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

 Οποιοδήποτε άλλο συναφές των ανωτέρω αντικείμενο ανα-

τεθεί αρμοδίως κατόπιν απόφασης της Επιτροπής 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες 

που προβλέπονται στην ΚΥΑ 679/1996 και τον ισχύοντα 

Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.  

Χρονική διάρκεια: Τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον το ισχύον νο-

μοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει και κατά τη διακριτική ευχέρεια 

της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 

 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής,  

νομίμως αναγνωρισμένος. Εναλλακτικά, πτυχίο  ΑΕΙ της ημε-

δαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, νομίμως -

αναγνωρισμένος και τουλάχιστον 10 έτη διοικητική εμπειρία 

σε θέση ευθύνης. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης 

  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 

 Διοικητική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ ή ΕΛΚΕ/ΑΕΙ.  

 Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων πανεπιστημιακού 

ενδιαφέροντος. 

 Εμπειρία σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ΑΕΙ, με 

έμφαση στους Ειδικούς Λογαριασμούς. 

 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  θα ληφθεί ιδιαίτερα 

υπόψη  

 Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας. 

 Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλα-

πλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας. 

 Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης και ι-

κανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών προβλημά-

των και τακτικών θεμάτων. 

 Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιουλίου 2016 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων: Oι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα) συνοδευόμενη από βιογραφικό 

σημείωμα, δύο συστατικές επιστολές και αντίγραφα τίτλων 

σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία 

της υποψηφιότητάς τους. Επίσης, δύνανται να καταθέσουν και 

κάθε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 

ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την 

καταλληλότητά τους για την πλήρωση της θέσης. 

 

 

 

Άλλοι όροι: 

1. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης απορ-

ρίπτεται. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. 
 

2. Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) όταν έχουν 

χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης 

του ΔΟΑΤΑΠ. 
 

3. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1, Π.Δ. 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 

του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1, άρ. 1, Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση άρ. 28, Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 

115/τ.Α’/9.6.2006).  
 

4. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του 

έργου. 
 

5. Εάν οι υποψήφιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τότε έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋπο-

θέσεων των άρ. 8, 9 και 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

διαθέτουν τα προαπαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Δημόσιο Τομέα.  
 

6. 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 και να 

υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 

Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους 

λοιπούς υποψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο 

υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. 
 

7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του 

αντισυμβαλλομένου, καθώς και την πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη της 

σχετικής σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
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8. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να ανανεώνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄), 
συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την 
αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρει και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία, να προσκομίσουν και οποιοδήποτε 
σχετικό έγγραφο αποδεικτικό των δηλουμένων δια του βιογραφικού σημειώματος. 
O φάκελος πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, 
Γραμματεία Διοίκησης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), υπόψη κας Κλεονίκης Σίσκα, τηλ. 210.8203843, μέχρι την 25η Ιουλίου 2016, 09:30-
16:00. Σε περίπτωση αποστολής με το ταχυδρομείο, θα ισχύσει η ημερομηνία της σφραγίδας του 
ταχυδρομείου. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ: http://www.rc.aueb.gr 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του  ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης 

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

 

 

Όνομα : ……………………………………………………………….  

Επώνυμο : ……………………………………………………………….  

Δ/νση : ……………………………………………………………….  

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….  

Ε-mail: ………………………………………………………………   

 

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ   

 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

  

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. …………………..πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω  πρόταση  για τη θέση  

του Προϊστάμενου Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

 

  

Συνημμένα υποβάλλονται:  

-Βιογραφικό σημείωμα  

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

…………………./…../2016  

(Yπογραφή)   
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