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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ  2017 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               Αξ. πξση. 2/16228/0004 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ   
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ   
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ  
  
   
   

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Για ηην πλήρφζη πένηε θέζεφν Διδικών Δπιζηημόνφν ζηη Μονάδα Οικονομικής Έρεσνας και 
Ανάλσζης ηοσ σμβοσλίοσ Οικονομικών Δμπειρογνφμόνφν (.Ο.Δ) με ζύμβαζη ιδιφηικού δικαίοσ 
οριζμένοσ τρόνοσ διάρκειας ηριών εηών. 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 

I. ΈΥΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗ: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1682/1987 «Μέζα θαη φξγαλα αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο. 

Πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο θαη αλαπηπμηαθέο ζπκβάζεηο, έληαμε επελδχζεσλ ζηα Μεζνγεηαθά 

Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1262/1982 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 14), φπσο ηζρχνπλ, 

2. ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (η) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ λ. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο» (Α΄ 28), φπσο ηζρχνπλ, 

3. ην Π.Γ. 111/2014 Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Α΄ 178), φπσο ηζρχεη, 

4. ηελ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./162/39815/31.12.2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 (άξζξν 2, 

παξ. 1) ζρεηηθά κε ηελ «έγθξηζε γηα ηελ θίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πέληε ππαιιήισλ 

θαηεγνξίαο ΠΔ σο Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηξηεηνχο δηάξθεηαο ζην 

πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (.Ο.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

5. ηελ αξηζ. Τ29/2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Υνπιηαξάθε» (Β΄ 2168) θαη ηδίσο ηελ πεξίπησζε (ζη) ηνπ άξζξνπ 3 απηήο, 

6.  ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο: Αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (Α΄112) 

7. Σηο επηηαθηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (εθεμήο .Ο.Δ)    
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ΚΑΛΟΤΜΔ 

Σνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. Η θχζε, ηα θαζήθνληα, ηα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο θάιπςεο ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ 

εθηίζεληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:  

 

ΙI. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΣΟΝΣΑΙ ΣΧΝ ΘΔΔΧΝ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΧΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ .Ο.Δ. : 

 

i) Οη Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ .Ο.Δ. ή κέινπο ηνπ .Ο.Δ. πνπ νξίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο. 

ii) ηα θαζήθνληα ησλ Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θπξίσο ε αλάιπζε θαη πξφβιεςε ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο ειιεληθήο, επξσπατθήο θαη δηεζλνχο νηθνλνκίαο, ε ηερλνθξαηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ε αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη ε ελ γέλεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ .Ο.Δ σο γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ζε ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

iii) Οη Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο επηιέγνληαη θαη πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο πνπ παξαηείλεηαη εθάζηνηε απηνδηθαίσο γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ .Ο.Δ., δηαπηζησκέλε αξκνδίσο ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο 

πξηλ ην ηέινο ηεο εθάζηνηε ηξηεηνχο πεξηφδνπ. 

iv) Οη απνδνρέο ησλ Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ ηνπ .Ο.Δ. πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ηεο ππ’ αξηζ. 2/7491/ΓΔΠ/27-1-2017 (54 ΤΟΓΓ) ε νπνία εθδφζεθε δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

λ. 4354/2015 (Α΄176). 

 

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

i) Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά ηα θάησζη πξνζφληα:  

- Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο ζην πεδίν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή ηεο ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκεηξίαο ή ζε άιιν ζρεηηθφ αληηθείκελν, 

και 

- Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 50/2001 (Α΄39), φπσο ηζρχεη. 

ii) Αποκλείεηαι ηης πρόζληυης σπουήθιος εάν: 
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α) ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ησλ άξζξσλ 5, 8 θαη 9 ηνπ λ. 3528/2007 

«Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Α’ 

26), φπσο ηζρχεη, 

β) δελ θαηέρεη ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ησλ άξζξσλ 4, 6 θαη 7 ηνπ σο άλσ λφκνπ, 

γ) θαηέρεη άιιε ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1256/1982 (Α’ 65), 

φπσο ηζρχεη, κε ηελ εμαίξεζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκνπ. 

 

IV. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ: 

i) Τποβολή αίηηζης εκδήλφζης ενδιαθέρονηος. 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα θαη πιεξνχλ ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα πξφζιεςε ζηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο, ππνβάινπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, θαη ζηελ εμήο δηεχζπλζε hirings_soe@minfin.gr, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

- αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

- αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

- ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα είλαη αιεζή 

- ππεχζπλε δήισζε πεξί χπαξμεο ησλ γεληθψλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ θαη πεξί κε χπαξμεο θσιχκαηνο 

δηνξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 έσο θαη 9 ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄ 26), φπσο ηζρχεη.  

 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ιήγεη ηελ Παξαζθεπή 24 Μαξηίνπ 2017, ζηηο 6 κ.κ. 

 

ii) Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

ε πεξίπησζε επηινγήο ππνςεθίνπ γηα πξφζιεςε πξνζθνκίδνληαη απαξαίηεηα: 

- Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ησλ πηπρίσλ μέλσλ γισζζψλ κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο, 

φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, πξνζθνκίδνληαη επίζεκα 

κεηαθξαζκέλνη ηίηινη θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ.  

- Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

- Αξηζκφο (IBAN) ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

 

Γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 

λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ δηεχζπλζε enquiries_soe@minfin.gr  
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Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΣΑΚΑΛΧΣΟ 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελοφς 

Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου 
κ.α.α. 
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