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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αθήνα, 10 Οκτώβρη 2016 

Αρ. πρωτ. 920000 / 1904-16 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με τρεις (3) Δι-
αχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων 
για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο της ανάγκης εύρρυθμης λειτουργίας του, προτίθεται να α-
πασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρεις (3) έ-
μπειρους επιστήμονες για την διαχείριση έργων και προγραμμάτων, ειδικά και ιδίως 
στο πλαίσιο έργων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Το φυ-
σικό αντικείμενο του έργου το οποίο θα ανατεθεί στους ως άνω είναι, κυρίως, το ε-
ξής: 
 

Διαχείριση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών  
έργων και προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 
Εκτιμώμενη διάρκεια 
 

Έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμα-
στική περίοδο. 
 
Προϋπολογισμός 
 

Έως είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ετησίως, για κάθε επιστήμονα. 
  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
 

1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής της ημε-
δαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης τουλάχι-
στον «Λίαν Καλώς». 
 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρι-
σμένος τίτλος της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 

 

3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων (μη διδακτική, μη ε-
ρευνητική) σε διαχείριση έργων, με την ιδιότητα του συνεργάτη/συμβασιούχου: 

 

(α).  συμβεβλημένου με Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και 
Επιτροπές Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητικών Κέντρων  
 

ή/και 
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(β).  συμβεβλημένου σε έργα μελών ΔΕΠ ή/και Ερευνητών, που εκτελούνται μέσω 
(εποπτεία ή/και διαχείριση) ΕΛΚΕ ή/και Επιτροπών Ερευνών ελληνικών Πανε-
πιστημίων ή/και Ερευνητικών Κέντρων 

 

Η ως άνω προϋπηρεσία πρέπει να αφορά διαχείριση έργων ή επικοινωνία ή προ-
βολή ή δημόσιες σχέσεις ή διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη ή εκπόνηση με-
λετών ή τεχνική υποστήριξη μελετών/ερευνών (δεν περιλαμβάνεται εκπόνηση έ-
ρευνας, ούτε διδασκαλία), στο πλαίσιο κάθε είδους έργων ή προγραμμάτων υλο-
ποιούμενων ή εποπτευόμενων ή διαχειριζόμενων από ΕΛΚΕ ή/και Επιτροπές Ε-
ρευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητικών Κέντρων. 

 

4. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη για την επιλο-
γή, αλλά δεν αποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιολόγησης). 

α/α 
Κριτήριο αξιολό-

γησης 
Διευκρινίσεις 

Μέγιστος 
βαθμός 

κριτηρίου 

Σχετικό 
βάρος 

κριτηρίου 

1 
Βαθμός Πτυχίου  
(κλίμακα 0-10) 

2 x βαθμός Πτυχίου 20 20% 

2 
Βαθμός ΜΔΕ 

(κλίμακα 0-10) 
2 x βαθμός ΜΔΕ 20 20% 

3 
Προϋπηρεσία 

(μη διδακτική, μη 
ερευνητική) ΕΛΚΕ 

10 βαθμοί για κάθε έτος σχετι-
κής προϋπηρεσίας μετά το 4ο. 
Μέγιστη βαθμολόγηση: Έξι (6) 
έτη, από το 5ο έως και το 10ο. 

60 60% 

4 
Επιβράβευση αρι-

στείας 

5 μονάδες για κάθε τίτλο σπου-
δών (πτυχίο ή/και ΜΔΕ) με βαθ-
μό αποφοίτησης «Άριστα». 

10 --- 

 
Λοιποί όροι 

 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθε-
σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελε-
σμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, με ποινή απαράδε-
κτου, να είναι συγκεκριμένες και να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς και συστημένες στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 
Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που 
αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντα κατά συνδυαστι-
κή εφαρμογή του Ν. 2472/ 1997 και του Ν. 2690/1999, με όρο την τήρηση των 
προβλεπόμενων στο Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του 
σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έν-
νομου συμφέροντος κλπ.). 

 

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 
πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

 

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και 
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έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, επί ποινή αποκλει-
σμού, να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 

4) Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορι-
σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/03.08.2007/Α), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 
του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 
115/09.06.2006/Α). 

 

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ-
ποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, καθόλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης στο πλαίσιο του έργου. 

 

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη 
για την τήρηση των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.  

 

7) Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική. Η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμε-
νου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι επιλεγούν 
θα ειδοποιηθούν ατομικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η 
πρόταση του ενδιαφερόμενου που διαθέτει την μεγαλύτερη σχετική προϋπηρε-
σία. 

 

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/-ων με άλλον/-
ους ενδιαφερόμενο/-ους, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 

 

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συν-
άψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδο-
κίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλ-
λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχε-
τικών συμβάσεων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερομένων. 

 

10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί, με από-
φασή, του να επεκτείνει την σύμβαση, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τη σχε-
τική νομοθεσία. 

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα). 
 

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass). 
 

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον αν ζητηθούν), 
καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι-
χεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκλη-
ση. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους 
στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο  
μέχρι την Τετάρτη, 26 Οκτώβρη 2016 (μέχρι ώρα 14:00). 
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Στο φάκελο της υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμε-
τοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαχειριστές ερευνητικών, με-
λετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο 
του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»». Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής (υποχρεωτικά συστημένης) του φακέλου ισχύει η ημερομη-
νία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.8203830, αρμό-
δια κα. Ελπίδα Χιονά (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-14:00). 
 
Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης, 
 
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης 
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA 

Όνομα : ………………………………………………………………............. 
 
Επώνυμο : ……………………………………………………………............ 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση : ……………………………………………............ 
 
.......................................................................................................................... 
 
Τηλέφωνο : ...............................……………………………………….......... 
 
e-mail: ………………………………………………………………............. 
 

 

Προς:  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρεις (3) Δια-

χειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων 

για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.  

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. …………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση 

για τη θέση ενός φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του 

έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020». 

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά 

που ορίζει η πρόσκληση.  

 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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