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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου: «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων
Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap».
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.
220α/26-11-2014 συνεδρίασή του (θέμα 3ο).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν πρόταση για τη σύναψη των
κατωτέρω συμβάσεων μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως του
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ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών
Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap» που χρηματοδοτείται
από το Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής
στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013:
1. Μία (1) θέση επιστήμονα της πληροφορικής
Αντικείμενο έργου:
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτιστοποίηση θεματικών βάσεων
δεδομένων σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα και το πολιτικό προσωπικό στο
σύνολο της επικράτειας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής σε πεδίο της Πληροφορικής ή/και
της επιστήμης των υπολογιστών
- Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο της επιστήμης υπολογιστών ή/και
Πληροφορικής.
- Άριστη γνώση χρήσης λογισμικών συστημάτων ανοιχτού κώδικα για την
κατασκευή και διαχείριση βάσεων δεδομένων.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών και γεωχωρικών δεδομένων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώσεις εφαρμογών web development.
- Ανεπτυγμένες ικανότητες σύνταξης τεχνικών αναφορών
- Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου:
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)
Διάρκεια σύμβασης: Δέκα (10) μήνες.

8.150,00€

(κατ’

άτομο

2. Μία (1) θέση Επιστήμονα Πληροφορικής
Αντικείμενο έργου:
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτιστοποίηση θεματικών βάσεων
δεδομένων σχετικά με τη χωροχρονική αποτύπωση παλαιών και νέων μορφών
κοινωνικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στο πεδίο της Πληροφορικής.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στο πεδίο της επιστήμης υπολογιστών ή/και
Πληροφορικής.
- Άριστη γνώση χρήσης λογισμικών συστημάτων ανοιχτού κώδικα για την
κατασκευή και διαχείριση βάσεων δεδομένων.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών και γεωχωρικών δεδομένων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας .
Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώσεις εφαρμογών web development.
- Ανεπτυγμένες ικανότητες σύνταξης τεχνικών αναφορών
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-

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 10.000€ (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων).
Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ. 2088/540ΓΠ/26-11-2014 – του ερευνητικού προγράμματος
με τίτλο «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών
Αναπαραστάσεων – SoDaMap», στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και
την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.30μμ. Στον φάκελο υποψηφιότητας πρέπει
να εμπεριέχονται:
Α) Πρόταση 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.
Η επιλογή των καταλληλότερων γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ. 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.
Πληροφορίες: κ Μιχάλη Πέτρου τηλ. 2107491652 και email mpetrou@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

