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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη
εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών
ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και ειδικότερα για την υλοποίηση του Υποέργου 1:
«Ανάπτυξη εργαλείων για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες
πολιτικές».
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 (16) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010)
ΙΙ. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
208/04.11.2013 συνεδρίασή του (θέμα 17ο)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος για τη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο
πλαίσιο της εκτελέσεως της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση
της ισότητας των φύλων» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση
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2007-2013» και ειδικότερα για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Ανάπτυξη εργαλείων για
την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές».
Μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα φύλου
Αντικείμενο έργου:
Διαρκής αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων, πακέτων εργασίας και των παραδοτέων του
έργου (ongoing evaluation) με έμφαση σε θέματα σχεδιασμού πολιτικών με την οπτική του
φύλου
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στις Κοινωνικές Επιστήμες
Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο των κοινωνικών
επιστημών µε κατεύθυνση σε θέματα φύλου
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το ως άνω αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Κοινωνιολογία του Φύλου
Επιθυμητά προσόντα:
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 8.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 20µήνες
Μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα με ειδίκευση στις πολιτικές ισότητας των φύλων
Αντικείμενο έργου:
Τροφοδότηση - ενημέρωσή του ιστότοπου και εμπλουτισμός του με συναφή με το
αντικείμενο του έργου κείμενα καθόλη τη διάρκεια του έργου
- Συμμετοχή σε προετοιμασία και διοργάνωση διημερίδας για τη διάχυση των πορισμάτων
του έργου
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στις Κοινωνικές Επιστήμες
Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο των κοινωνικών
επιστημών µε κατεύθυνση σε θέματα σπουδών φύλου
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το ως άνω αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Κοινωνιολογία του Φύλου
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 8.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 20 µήνες
Μία (1) θέση Στατιστικού Επιστήμονα
Αντικείμενο έργου:
-Δειγματοληψία πανελλαδικής έρευνας
-Στατιστική επεξεργασία δεδομένων εμπειρικής έρευνας για την διαμόρφωση των
παραδοτέων (εργαλείων)
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στην Στατιστική
Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο της Στατιστικής για τις Κοινωνικές
Επιστήμες
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Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (15) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου
Άριστη γνώση χειρισμού του στατιστικού προγράμματος SPSS
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Επιθυμητά προσόντα:
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
Προϋπολόγισες αµοιβής ανατιθέμενου έργου: 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 6 µήνες
Μία (1) θέση Επιστήμονα Πληροφορικής
Αντικείμενο έργου:
Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος - ιστότοπου και παρακολούθηση της λειτουργίας
του και της ενημέρωσής του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής σε πεδίο των θετικών επιστημών
Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο της επιστήμης υπολογιστών
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το ως άνω αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται,
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, παρακολούθηση
και λειτουργία
ιστοσελίδων στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών
Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
Αποδεδειγμένη εμπειρία γραφιστικών / διαδραστικών απεικονίσεων
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε “web programming”, PHP, Mysql, Java.
- Γνώσεις και εμπειρία χειρισμού σύγχρονων γλωσσών υπολογιστών
Eπιθυμητά προσόντα:
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέμενου έργου: 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 20 µήνες
Μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα φύλου
Αντικείμενο έργου:
α)Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα προσδιορισμού πλαισίου διαδικασιών για κατάρτιση
προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου (gender budgeting)
β) Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης
γ) Συμβολή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος
δ) Συμβολή στη διοργάνωση συνεδρίων τα οποία θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος.
Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στις Κοινωνικές Επιστήμες
- Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο των κοινωνικών
- επιστημών
- Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (15) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Κοινωνιολογία του Φύλου
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
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Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 6 µήνες
Μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα ισότητας των φύλων
Αντικείμενο έργου:
α) Συμμετοχή στη διερεύνηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο καλών πρακτικών για τον
προσδιορισμό πλαισίου διαδικασιών για κατάρτιση προϋπολογισμών με την οπτική της
ισότητας των φύλων (gender budgeting)
β) Συμμετοχή με την οπτική της ισότητας των φύλων στα ακόλουθα:
- Σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής για τη στρατηγική ένταξης της ισότητας των
φύλων (δικαιώματα, ωφελήματα αμοιβές κλπ.) στην υλοποίηση των δημόσιων
προϋπολογισμών σε επιλεγμένα Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους
- Τελική λίστα αποδεκτών πιλοτικής εφαρμογής
- Πιλοτική εφαρμογή του πλαισίου διαδικασιών σε επιλεγμένα Υπουργεία,
Περιφέρειες και Δήμους
- Έκθεση πορισμάτων πολιτικής
- Οδηγός καλών πρακτικών gender budgeting με την οπτική της ισότητας των
φύλων και την άσκηση και προστασία εννόμων δικαιωμάτων και αγαθών για
χρήση σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους
- Σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων
Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στις Κοινωνικές Επιστήμες
 Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (7) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Κοινωνιολογία του Φύλου
 Αποδεδειγμένη εργασιακή / επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους φορείς άσκησης
πολιτικών ισότητας
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 15.000 € (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 14 µήνες
Μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα ή Οικονομολόγου με ειδίκευση στην κατάρτιση
προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου
Αντικείμενο έργου:
- Συμμετοχή λόγω ειδικότητας και επαγγελματικής εμπειρίας (οπτική της ισότητας των
φύλων) στη διοργάνωση και υλοποίηση θεματικών ημερίδων και σεμιναρίων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και ΟΤΑ για τη στρατηγική
ένταξης της διάστασης του φύλου στην υλοποίηση των δημόσιων προϋπολογισμών (gender
budgeting).
- Συμμετοχή λόγω ειδικότητας και επαγγελματικής εμπειρίας (οπτική της ισότητας των
φύλων στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση της οπτικής
της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming).
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- Σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων
Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στις Κοινωνικές ή/και
Οικονομικές Επιστήμες
 Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται
(gender budgeting).
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Κοινωνιολογία του Φύλου
 Αποδεδειγμένη εργασιακή / επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους φορείς
άσκησης πολιτικών ισότητας
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word,
excel, βάσεις δεδομένων)
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 15.000 € (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 14 µήνες
Μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα με ειδίκευση στις ποιοτικές μεθόδους
Αντικείμενο έργου:
- Συμμετοχή στη διαμόρφωση της μεθοδολογίας της ποιοτικής έρευνας του έργου
- Συμμετοχή στην διεξαγωγή και ανάλυση προσωπικών συνεντεύξεων.
- Σύνταξη σχετικών ερευνητικών εκθέσεων
Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στις Κοινωνικές Επιστήμες
 Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο των κοινωνικών
 επιστημών
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά προγράμματα
αντίστοιχου περιεχομένου με το αντικείμενο του έργου
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέμενου έργου: 10.000 € (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 14 µήνες
Μία (1) θέση Οικονομολόγου / Λογιστή με ειδίκευση σε θέματα λογιστικής
Αντικείμενο έργου:
- Λογιστική παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση του έργου.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στις Οικονομικές
Επιστήμες – κλάδο λογιστικής
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Γνώσεις και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Word, excel,
βάσεις δεδομένων)
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Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 5.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων)
∆ιάρκεια σύµβασης: 20 µήνες
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ 1744 / 245ΓΠ/08-11-2013.
Θέση [αναγράφεται η θέση για την οποία δηλώνεται ενδιαφέρον] στη διεύθυνση: Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την 30 η
Νοεμβρίου 2013.
Πληροφορίες: κα Παλληκάρη Μαργαρίτα τηλ 2107491735 και email mpallikari@ekke.gr
Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του
αιτούντος, ως την ανωτέρω ημερομηνία.
Στον φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να εμπεριέχονται:
Α) Αίτηση στην οποία να αναγράφεται ρητά η προκηρυχθείσα θέση για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση
Β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών,
Δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που να τεκμηριώνουν την εμπειρία των
υποψηφίων
Ε) Έγγραφα που κατά την αντίληψη των υποψηφίων ενισχύουν την υποψηφιότητά τους
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της ειδικής επιτροπής που
θα συσταθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ. Στη συνέντευξη θα
διαπιστωθεί η ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ερευνητικού
προγράμματος.
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).
Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ
Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτερική Διανομή
–
–
–
–

Γραφείο Προέδρου
Δ/νση Διοικητικού
Ειδικός Λογαριασμός
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

