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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεως
μισθώσεως έργου νέου ερευνητή
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων:
Ι. (1) 9 § 10 του ν. 1514/1986 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/9.21985)
(2) 5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986)
(3) 4 (Α [α]) της υπ’ αριθ. 5439/14.5.1985 κοινής υπουργικής αποφάσεως
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας κ.λπ.» (ΦΕΚ
Β΄ 298/1985)
(4) 2 § 21 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.6.1998)
(5) 2 § 4 (14) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.21010)
ΙΙ. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
206α/17.09.2013 συνεδρίασή του (θέμα 6ο)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος για τη σύναψη της κατωτέρω συμβάσεως μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ
στο πλαίσιο της εκτελέσεως του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «DIVERCITIES -
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Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic
Performance in Today's Hyper-diversified Cities» (FP7 Project):
1. Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
2. Αντικείμενο: α) Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (περίπου 80 ημιδομημένες
συνεντεύξεις) με πολιτικούς, επιχειρηματίες και κατοίκους του Δήμου
Αθηναίων για θέματα αστικής ποικιλομορφίας (urban diversity). β) Ανάλυση
δεδομένων ποιοτικής έρευνας. γ) Συλλογή δευτερογενούς υλικού για θέματα
αστικών πολιτικών σχετικών με την αστική ποικιλομορφία. δ) Σύνταξη
ερευνητικών εκθέσεων. ε) Συμβολή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες
θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος και στ)
συμβολή στη διοργάνωση συνεδρίων τα οποία θα παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος.
3. Εκτιμώμενη διάρκεια της συμβάσεως: 30 μήνες
4. Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως της συμβάσεως: 15.10.2013.
5. Εκτιμώμενη μηνιαία αμοιβή: 2.300,00 € (μεικτά)
6. Απαραίτητα προσόντα:
i.

ii.
iii.
iv.

Διδακτορική διατριβή ή – επικουρικώς – εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στα επιστημονικά πεδία της Αστικής Κοινωνιολογίας,
Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας ή Αστικής Ανθρωπολογίας. Το
διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να έχει ληφθεί εντός των τελευταίων 3
ετών από την ημέρα αναρτήσεως της παρούσας.
Ερευνητική εμπειρία και επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Αστική
Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνική Γεωγραφία ή Αστική
Ανθρωπολογία.
Εμπειρία στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας (διεξαγωγή και ανάλυση
ημιδομημένων συνεντεύξεων)
Άριστη γνώση της Αγγλικής (επιπέδου Proficiency ή ισότιμου τίτλου)

7. Επιθυμητά προσόντα:
i.
ii.

Άριστη ή πολύ καλή γνώση τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας
Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με ανακοίνωση

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της ειδικής
επιτροπής που έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ (υπ’ αριθ. πρωτ. 1446/136
ΓΠ πράξη του Διευθυντή του). Στη συνέντευξη θα διαπιστωθεί η ικανότητα των
υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ερευνητικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ.1449/166ΓΠ/19-9-2013
στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52
Αθήνα, μέχρι και την 04.10.2013. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να
έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του αιτούντος, ώς την ανωτέρω ημερομηνία. Στον φάκελο
υποψηφιότητας πρέπει να εμπεριέχονται:
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1. Αίτηση υποβολής ενδιαφέροντος
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του
Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με απόφαση του ΔΣ του
ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ανωτέρω ειδικής επιτροπής (η οποία
κατατάσσει τους επικρατέστερους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά).
Πρόσθετες πληροφορίες: Νίκος Σουλιώτης, ερευνητής, τηλ. 210-7491653,
nsouliotis@ekke.gr.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ
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