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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Οι
ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (ΕΟΧ GR 07/3807)
στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας (MIGHEALHEALTH INEQUALITIES AMONG MIGRANT POPULATION-EEA GRANT)».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 16 § 3 (β) και (η) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014)
β) 5 § 2 (α) του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986)
γ) 2 § 4 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)
2. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 240/20-052016 συνεδρίασή του (θέμα 10ο)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη
της κατωτέρω σύμβασης μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως του
έργου «Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (ΕΟΧ GR
07/3807) στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας
(MIGHEAL-HEALTH INEQUALITIES AMONG MIGRANT POPULATION-EEA
GRANT)» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
Αντικείμενο:
Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός της δειγματοληπτικής έρευνας που
διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου, βάσει της μεθοδολογίας υλοποίησης έρευνας που
ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS). Επεξεργασία των δεδομένων
που προέρχονται από τη δειγματοληπτική έρευνα. Οργάνωση των σχετικών
συναντήσεων εργασίας μεταξύ του φορέα διεξαγωγής της έρευνας πεδίου, του ΕΚΚΕ και
του συνεργαζόμενου φορέα National Technical Norwegian University (NTNU).
Παραδοτέα:
Συγγραφή τεχνικών/στατιστικών εκθέσεων
Συμμετοχή στη συγγραφή της προκαταρτικής έκθεσης του προγράμματος
Συμμετοχή στη συγγραφή της τελικής έκθεσης του προγράμματος
Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 15/6/2016
Εκτιμώμενη αμοιβή: 10.750 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
-

-

Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική Ψυχολογία
ή Κοινωνική Πολιτική.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στις κοινωνικές επιστήμες και στις μεθόδους
κοινωνικής ανάλυσης.
Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή
ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, στη συλλογή, ανάλυση και
παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης
στατιστικών δεδομένων και συντονισμού ερευνητικής ομάδας για τη διεξαγωγή
δειγματοληπτικής έρευνας.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών λογισμικού.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency ή ισότιμος τίτλος).

Επιθυμητά προσόντα:
- Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια ή ημερίδες.
- Γνώση δεύτερης 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
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ 922/182ΓΠ/24-05-2016 - Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΜΙGHEAL, στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο
Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και 9/06/2016
και ώρα 14.30. 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. δηλώνεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γίνονται δεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του
Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως 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
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.
Πρόσθετες πληροφορίες: τηλ. Λυδία Αβράμη 2107491672, lavrami@ekke.gr και Άγγελος
Τραμουντάνης, τηλ 2107491668, atramou@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
– Επιστημονικό Υπεύθυνο

