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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως μισθώσεως έργου
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.
212/25-02-2014 συνεδρίασή του (θέμα 11ο)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν πρόταση για τη σύναψη της
κατωτέρω συμβάσεως μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως της
Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων
(βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»:
1. Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Η πρόταση αφορά έργο που θα προσφερθεί στο πλαίσιο της κύριας
δειγματοληπτικής έρευνας που θα πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση του
προγράμματος.
2. Αντικείμενο:
 Βοηθός στην δειγματοληψία της Κύριας έρευνας PIAAC
 Συμπλήρωση Sample Monitoring Forms σε συνεργασία με τον κύριο
δειγματολήπτη
 Υπολογισμός των ποσοστών ανταπόκρισης (Response Rates) κατά τη
διάρκεια της κύριας έρευνας
 Διενέργεια μηνιαίας ανάλυσης NRBA (Non Response Bias Analysis) κατά
τη διάρκεια της κύριας έρευνας
 Διενέργεια εκτενούς ανάλυσης NRBA μετά το πέρας της έρευνας
 Έλεγχος σταθμίσεων (weights)
 Δημιουργία SDIF (Sample Design International File) αρχείου με το πέρας
της έρευνας και έλεγχός του
 Σύγκριση και ανάλυση του προφίλ ατόμων που απάντησαν στην πρώτη
προσπάθεια σε σχέση με αυτά που απάντησαν στις τελευταίες.
3. Εκτιμώμενη διάρκεια: 17 μήνες
4. Εκτιμώμενη αμοιβή: 18.100,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων).
5. Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Στατιστικής ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Στατιστική
 Γνώση στατιστικών τεχνικών:
– Λογιστική και πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση
– Classification Tree Analysis
– Jackknife 2 (JK2), Fay's BRR method (Fay)
 Εμπειρία στα ακόλουθα:
– Στο σχεδιασμό δείγματος και στην επιλογή δείγματος νοικοκυριών
– Στη δημιουργία σταθμίσεων και
– Στις διαδικασίες ανάλυσης της μεροληψίας της μη-απόκρισης
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
6. Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
 Γνώση και εμπειρία σε διαχείριση δεδομένων και χρήση βάσεων
δεδομένων
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων υπ’ αριθ. πρωτ. 376/92ΓΠ/6-3-2014 – Πράξη «Πρόγραμμα για τη Διεθνή
Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του
Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)», στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα,
μέχρι και την 26/3/2014. Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν
παραληφθεί, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ώς την ανωτέρω ημερομηνία. Στο φάκελο
της προτάσεως πρέπει να εμπεριέχονται:
1. Πρόταση συνάψεως της ανωτέρω συμβάσεως και αποδοχής των
προαναφερθέντων όρων
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του
Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της ειδικής
επιτροπής που έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ (υπ’ αριθ. πρωτ.
182/25.9.2012 συνεδρίασή του), θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιόν της. Στη
συνέντευξη θα διαπιστωθεί και θα αξιολογηθεί η ικανότητα των ενδιαφερομένων, όπως
αυτή τεκμηριώνεται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά τους και στα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά, να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του ερευνητικού
προγράμματος .
Η επιλογή του καταλληλότερου από τους ενδιαφερομένους για τη σύναψη της
συμβάσεως γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της ανωτέρω ειδικής επιτροπής. Η σύναψη της συμβάσεως προϋποθέτει την αποδοχή από
τον ενδιαφερόμενο των προδιατυπωμένων από το ΕΚΚΕ όρων της (οι οποίοι είναι στη
διάθεση των ενδιαφερομένων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ).
Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού ούτε άλλη πρόταση για την κατάρτιση
συμβάσεως υπό οποιονδήποτε όρο ή αίρεση και δεν περιορίζει τη νόμιμη διακριτική
ευχέρεια του ΕΚΚΕ να προβεί στη σύναψη της εν λόγω συμβάσεως.
Πρόσθετες πληροφορίες: Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, ερευνήτρια, τηλ. 2107491630 και
Απόστολος Λιναρδής, ερευνητής, τηλ 2107491656
Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ
Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής
Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός

