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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018 
Αρ. πρωτ. 920000/944-18 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με τρεις (3) 
«Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμ-
μάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προτί-
θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλ-
λης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), τρεις (3) συνεργάτες για τη 
διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων, σύμ-
φωνα με την από 20/06/2018 απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 
ΨΨΠΝ469Β4Μ-5ΟΥ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρί-
ως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής: 

Διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών  
και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 
Εκτιμώμενη διάρκεια 
 

Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αρ-
χική τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. 
 
Προϋπολογισμός 
 

Δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000€) ευρώ έκαστος, πλέον ΦΠΑ, και όλων των φόρων και 
κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται και θα προστεθούν εφό-
σον χρειαστεί τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές 
εισφορές. 
  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
 

1. Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Κοι-
νωνικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων ή Δίπλωμα Πολυ-
τεχνείων ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών ή Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Διοίκη-
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σης και Οικονομίας ή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 
 

2. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) χρόνων, ως εργαζόμενος/συμβα-
σιούχος συμβεβλημένος με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή Επι-
τροπή Ερευνών ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Ε-
ρευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων ή δημόσιων φορέων ή οργανι-
σμών ή υπηρεσιών ασχολούμενων με διαχειριστική ή/και οικονομική παρακο-
λούθηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και εκπαιδευτικών έργων ή/και έργων 
κατάρτισης. 

 

Αντικείμενο ζητούμενης προϋπηρεσίας: Η προσμετρώμενη προϋπηρεσία πρέπει, 
υποχρεωτικά, να αφορά στη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έρ-
γων/προγραμμάτων, στο πλαίσιο κάθε είδους έργου ή προγράμματος υλοποιού-
μενου ή διαχειριζόμενου από ΕΛΚΕ ή/και από Επιτροπές Ερευνών ή/και από άλ-
λους φορείς, όπως οι ως άνω αναφερόμενοι. 
 

3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 
 

4. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υ-
πολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 
 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων 
 

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνω-
ρισμένος τίτλος της αλλοδαπής με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Λίαν Κα-
λώς». 
 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις 
Μέγιστος 
βαθμός 

κριτηρίου 

Βάρος 
κριτηρίου 

Απαραίτητα προσόντα 

1 
Βαθμός πτυχίου (κλίμα-

κα [5-10]) 
2 x βαθμός πτυχίου 20 20% 

2 

Προϋπηρεσία σε θέσεις 
και αντικείμενα που 

περιγράφονται παρα-
πάνω 

 10 βαθμοί για κάθε έτος 
σχετικής προϋπηρεσίας 
μετά το 3ο έτος. Μέγιστη 
βαθμολόγηση: Πέντε (5) 
έτη (από 4ο έως και 8ο) 

50 50% 

3 

Συνολική αποτίμηση ει-
κόνας υποψηφίου (εν-
δεικτικά: θέσεις που 
κατείχε, συνάφεια ε-

μπειρίας με έργα ΕΛΚΕ  
κ.ά.) 

 

Αξιολόγηση υποβληθέντων 
στοιχείων ή/και σχετικές 
διευκρινήσεις που τυχόν 
ζητηθούν και δοθούν ή/ 

και προσωπική συνέντευξη 
(είναι δυνατή η χρήση τη-
λεπικοινωνιακών μέσων) 

30 30% 
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Επιθυμητά προσόντα 

1 
Βαθμός ΜΔΕ  
(κλίμακα [5-10]) 
 

2 x βαθμός ΜΔΕ 20 100% 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθε-
σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσ-
μάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαρα-
δέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο-
στέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθή-
να. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που α-
φορούν 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 με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμέ-
νου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη 
αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου 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 τυπικό 
προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνο-
δεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το 
άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
διορισμού 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 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 
115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να 
προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συ-
νοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 

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

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

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν ε-
πιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσλη-
ψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάτα-
ξης, ο οποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ 
όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται 
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η πρόταση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσό-
ντα. 
 

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/-
ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 
 

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ-
νάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδο-
κίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλο-
μένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη της σύμβασης, 
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερομένων. 

 

10) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ-
πεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα). 
 

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

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), 
καθώς και συμβάσεις και αναλυτικές 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 πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ-
θυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι 
την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018 (μέχρι τις 13:00).  

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Διαχειριστές ερευνητικών, 
μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». 
 

Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδε-
κτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την προαναφε-
ρόμενη ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 210.8203.830, αρμόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00). 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
 
 
 
 
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης 
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Όνομα : ………………………………………………………………...... 
 
Επώνυμο : ……………………………………………………………….. 
 
Διεύθυνση : ………………………………………………………………. 
 
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………. 
 
e-mail: ………………………………………………………………......... 
 

 

Προς:  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για σύναψη σύμβασης έργου με τρεις (3) Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών 

και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/944-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρό-

ταση για τις θέσεις φυσικών προσώπων για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη α-

ναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριό-

τητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» 

(ΕΡ-1700-01). 

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητι-

κά που ορίζει η πρόσκληση.  

 
 
 
 
 
 
(τόπος), (ημερομηνία) 
 
 
 
(υπογραφή) 
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