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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως
έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3: «Οργάνωση και Επιστημονική
Υποστήριξη της Πανελλαδικής Έρευνας» της Πράξης «Πρόγραμμα για τη Διεθνή
Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του
Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»
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.
218α/22-09-2014 συνεδρίασή του (θέμα 6ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
να υποβάλουν προς το ΕΚΚΕ πρόταση για τη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων
μισθώσεως έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3: «Οργάνωση και
Επιστημονική Υποστήριξη της Πανελλαδικής Έρευνας» της Πράξης «Πρόγραμμα για τη
Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του
Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»:
Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων
Ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα σχεδιασμένο από τον ΟΟΣΑ που καταγράφει τις
δεξιότητες των ατόμων 16- 65 ετών στα πεδία του γραμματισμού, του αριθμητισμού και
της επίλυσης προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Οι δεξιότητες αυτές
είναι βασικές για την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης κειμένων, επεξεργασίας
πληροφοριών και χρήσης της τεχνολογίας και κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη
συμμετοχή των ενηλίκων στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά
και την καθημερινή τους ζωή. Η έρευνα PIAAC του ΟΟΣΑ υλοποιήθηκε ήδη σε 28
χώρες, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στον δεύτερο γύρο (2012-2015). Σε κάθε χώρα
διεξάγεται μία έρευνα που καταγράφει τις βασικές δεξιότητες που αξιοποιούν οι ενήλικες
στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγεται η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των
Ενηλίκων. Η έρευνα πραγματοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Δεκεμβρίου του 2014.
Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις. Ο
ερωτώμενος, πέραν των δημογραφικών, εκπαιδευτικών κλπ. στοιχείων που σημειώνει ο
συνεντευκτής, καλείται να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων που αφορούν σε
καθημερινές του δραστηριότητες. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπληρώνεται από
ασκήσεις πάνω σε γραπτά κείμενα, απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς που
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή και ασκήσεις που περιέχουν τη χρήση της
τεχνολογίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των ερωτημάτων στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε χαρτί.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος : www.piaac.gr
Τρεις Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Οι συμβάσεις διέπονται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Η πρόταση αφορά έργο που θα προσφερθεί στο πλαίσιο της κύριας δειγματοληπτικής έρευνας
που πραγματοποιείται για την υλοποίηση του προγράμματος.
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Αντικείμενο:

- Συμμετοχή στον ποιοτικό έλεγχο της Κύριας Έρευνας του PIAAC: έλεγχοι
καταγραφής, έλεγχοι αρνήσεων στο πεδίο, τυχαίοι τηλεφωνικοί έλεγχοι σε ερωτώμενους,
έλεγχοι σωστής συμπλήρωσης φόρμας επαφής και φόρμας άρνησης συνέντευξης.
- Συμμετοχή στην κωδικογράφηση και βαθμολόγηση (scoring) των φυλλαδίων της
Κύριας έρευνας του PIAAC και εισαγωγή των δεδομένων της βαθμολόγησης σε σχετικές
βάσεις δεδομένων.
Παραδοτέα:
– Βαθμολόγηση 1200 φυλλαδίων ασκήσεων συνολικά, και διπλή εισαγωγή των
δεδομένων της βαθμολόγησης σε σχετικές βάσεις δεδομένων
– 100 έλεγχοι καταγραφής, έλεγχοι αρνήσεων στο πεδίο (200 περιπτώσεις), 100 τυχαίοι
τηλεφωνικοί έλεγχοι σε ερωτώμενους, έλεγχοι σωστής συμπλήρωσης φόρμας επαφής
(200 περιπτώσεις), και φόρμας άρνησης συνέντευξης (200 περιπτώσεις)
– 2 εκθέσεις αποτίμησης των ανωτέρω διαδικασιών (1 και 1/2 μήνα από την έναρξη της
σύμβασης και στο τέλος των 3 μηνών)
Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 μήνες

Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 31 Οκτωβρίου 2014
Εκτιμώμενη αμοιβή: 3.200€ κατ' άτομο συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε πεδία των κοινωνικών επιστημών
- Εμπειρία (συμμετοχή) σε εμπειρικές δειγματοληπτικές έρευνες πεδίου μεγάλης κλίμακας
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
- Καλή γνώση της Αγγλικής 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
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς,
σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπ’ αριθ. πρωτ.
1702 / 437ΓΠ/22-09-2014 – 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 07/10/2014. Προτάσεις που αποστέλλονται
ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω
ημερομηνία. Στο φάκελο της προτάσεως πρέπει να εμπεριέχονται:
1. Πρόταση συνάψεως της ανωτέρω συμβάσεως και αποδοχής των προαναφερθέντων όρων
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2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του/της
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 στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά τους και στα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά, να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του ερευνητικού προγράμματος.
Η επιλογή των καταλληλότερων από τους ενδιαφερομένους για τη σύναψη των συμβάσεων
γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ανωτέρω ειδικής
επιτροπής. Η σύναψη των συμβάσεων προϋποθέτει την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους 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 των εν λόγω συμβάσεων.
Πρόσθετες πληροφορίες: Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, ερευνήτρια, τηλ. 2107491630 και Δήμητρα
Κονδύλη, ερευνήτρια, τηλ. 210-7491655.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

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

