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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως
έργου της Πράξης με τίτλο «Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τοπικό σχέδιο δράσης
για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Νέας Σμύρνης».
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.
214/08-04-2014 συνεδρίασή του (θέμα 11ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
να υποβάλουν προς το ΕΚΚΕ πρόταση για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου στο
πλαίσιο της εκτελέσεως της Πράξης με τίτλο «ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», τηρώντας την ακόλουθη
διαδικασία.
Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές
αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ανέργων αλλά και των
επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής για τη σύζευξη της προσφοράς και της
ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων. Βασικός στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
μέσω της κινητοποίησης των τοπικών φορέων. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου
στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω βασικές αρχές:
α) Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο.
β) Ενεργός συμμετοχή των ομάδων – στόχου.
γ) Καινοτομία, ως προς τις προτεινόμενες διαδικασίες και μεθόδους.
Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα οργανώνεται και παρακολουθείται από
Επιστημονικό Υπεύθυνο και Συνυπεύθυνο και εντάσσεται στο έργο με τίτλο «Τοπικά
σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,
καθώς και στη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011) [Πρόσκληση
40 (Α.Π. 2399 / 03.07.12) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής].
(1) Δύο Θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη σε Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Κωδικός Θέσης 01-02)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
 Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς
 Εύρεση και καταλογοποίηση των τοπικών φορέων / υπηρεσιών
 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης τοπικών και περιφερειακών φορέων
 Συγγραφή δημοσιεύσεων – καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο
 Συμμετοχή στην Εκπόνηση Σχεδίων – Τοπικών Συμφώνων
 Επικοινωνία και ενημέρωση 20 εργοδοτών – επιχειρήσεων
 Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης
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 Mentoring εργοδοτών
 Διασύνδεση και δικτύωση επιχειρήσεων με εκπροσώπους συλλόγων,
ομοσπονδιών, δικτύων δομών συμβουλευτικής στήριξης Εύρεση /
καταλογοποίηση των τοπικών φορέων / υπηρεσιών
Παραδοτέα:
 Κατάλογος των τοπικών φορέων / υπηρεσιών
 Σχέδια – Τοπικά Σύμφωνα Συνεργασίας
 Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 Έκθεση Περιγραφής δράσεων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης
εργοδοτών
 Έκθεση Δικτύωσης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων
 Αρχείο συνεντεύξεων με υποψηφίους
Εκτιμώμενη διάρκεια: 8 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 08/5/2014
Εκτιμώμενη αμοιβή: 5.000 € για κάθε θέση (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων)
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Εξειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού ερευνητικών
έργων ή τμημάτων ερευνητικών έργων
Πρόσθετα προσόντα:



Ερευνητική εμπειρία σε θέματα Τοπικής Κοινωνίας
Καλή γνώση ξένης γλώσσας

Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου

τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ
(2) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα Κοινωνικής πολιτικής /
Συμβουλευτική επιχειρήσεων (Κωδικός Θέσης: 03)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
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Αντικείμενο:
 Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς
 Εύρεση και καταλογοποίηση των τοπικών φορέων / υπηρεσιών
 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης τοπικών και περιφερειακών φορέων
 Συγγραφή δημοσιεύσεων – καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο
 Συμμετοχή στην Εκπόνηση Σχεδίων – Τοπικών Συμφώνων
 Επικοινωνία και ενημέρωση 20 εργοδοτών – επιχειρήσεων
 Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης
 Mentoring εργοδοτών
 Διασύνδεση και δικτύωση επιχειρήσεων με εκπροσώπους συλλόγων,
ομοσπονδιών, δικτύων δομών συμβουλευτικής στήριξης Eύρεση /
καταλογοποίηση των τοπικών φορέων / υπηρεσιών
Παραδοτέα:
 Κατάλογος των τοπικών φορέων / υπηρεσιών
 Σχέδια – Τοπικά Σύμφωνα Συνεργασίας
 Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 Έκθεση Περιγραφής δράσεων Ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης
εργοδοτών
 Έκθεση Δικτύωσης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων
 Αρχείο συνεντεύξεων με υποψηφίους
Εκτιμώμενη διάρκεια: 8 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 08/5/2014
Εκτιμώμενη αμοιβή: 5.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων)
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Δημόσια και Κοινωνική Πολιτική
 Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Τοπικής Κοινωνίας
 Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού ερευνητικών
έργων ή τμημάτων ερευνητικών έργων
Πρόσθετα προσόντα:
 Τουλάχιστον πενταετής ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία σε θέματα
Ποιότητας ζωής- Τοπικής Κοινωνίας
 Τουλάχιστον πενταετής ερευνητική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής
οικονομίας
 Εμπειρία στη χάραξη και άσκηση δημόσιων πολιτικών
 Καλή γνώση ξένης γλώσσας
Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 300-350 λέξεων στο οποίο ο
προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:
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τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου
τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην
εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην
ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ. 582/137ΓΠ/09-04-2014 - Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»,
στη
ος
διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8 όροφος),
Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και τη Παρασκευή 02 Μαΐου 2014.
Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη
του ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Στον φάκελο της προτάσεως πρέπει
απαραιτήτως να εμπεριέχονται:
1. Πρόταση συνάψεως της ανωτέρω συμβάσεως, στην οποία:
i.
αναφέρονται όλοι οι υπό Α΄ όροι της παρούσας
ii.
ενσωματώνεται το συνοδευτικό κείμενο όπως αυτό
προσδιορίζεται στους υπό Γ΄ όρους της παρούσας
iii.
δηλώνεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γίνονται δεκτοί
όλοι οι όροι της παρούσας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτείνοντος
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του
Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της ειδικής
επιτροπής που θα συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, θα κληθούν σε συνέντευξη
ενώπιόν της. Στη συνέντευξη θα διαπιστωθεί και θα αξιολογηθεί η ικανότητα των
ενδιαφερομένων, όπως αυτή τεκμηριώνεται στην πρότασή τους, στο αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμά τους και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, να ανταποκριθούν
πλήρως στις απαιτήσεις του έργου και 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 το Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού 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.
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Πρόσθετες πληροφορίες: Νίκος Σαρρής, τηλ. 2107491661, nsarris@ekke.gr.
Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη
του αιτούντος, ως την ανωτέρω ημερομηνία.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός
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