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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Πλήρωση έντεκα (11) θέσεων έκτακτου προσωπικού για τη διεξαγωγή
τηλεφωνικής έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση
και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ
(REDI)»
Έχοντας υπ όψιν:
1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει
3. Το π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ
Α΄ 150/3.10.1986)
4. Την Απόφαση με Α.Π. 4906/ΦΟΡ/257/13.5.1995 Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του ΕΚΚΕ (ΦΕΚ 219/Β/1995)
5. Την Απόφαση με Α.Π. 179687/25.10.2018 με θέμα «α) Διορισμός του Δεμερτζή
Νικολάου του Πελοπίδα στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), β) oρισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του εν λόγω φορέα και γ) ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα.» (ΦΕΚ
633/31.10. 2018 Υ.Ο.Δ.Δ./2017)
6. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως
το άρθρο 30 αυτού
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7. Το αριθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
8. Το αριθ. 12 της με Α.Π.137675/ΕΥΘΥ/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
Υπουργικής Απόφασης αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ
3521/Β/01.11.2016) (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
9. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα
10. Την με Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4035/1136/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 031) με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
11. Την με Α.Π. 4308/1364/Α2/8/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής
ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» και κωδικό MIS5002378
12. Tην από 13/10/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,
με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση και
Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»
(MIS 5002378)
13. Την απόφαση που έχει ληφθεί στην με αρ. 271/31-01-2019 συνεδρίαση του ΔΣ με
την οποία εγκρίθηκε η Προκήρυξη θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της
Πράξης (θέμα 6ο )
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής
ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» (MIS5002378) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών.
Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής
Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο Προέδρου
 Δ/νση Διοικητικού
 Ειδικός Λογαριασμός
 Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο
τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό
ΟΠΣ 5002378, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που
χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο)
2017ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να
απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης
έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα
με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προκηρύσσονται έντεκα (11) θέσεις
έκτακτου προσωπικού, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών με σύμβαση μίσθωσης έργου. Ειδικότερα, θα πληρωθούν οκτώ (8) θέσεις
ειδικότητας «Συνεντευκτή», δύο (2) θέσεις ειδικότητας «Επιθεωρητή Ερευνών/
Εκπαιδευτή Συνεντευκτών» και μία (1) θέση ειδικότητας «Δειγματολήπτη».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ»
Συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων στο πλαίσιο δύο ερευνών που
θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και
Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», οι
οποίες αφορούν το Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών
έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”» και το Πακέτο
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών Φυσικών
Πόρων».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ»

Επίβλεψη των δύο τηλεφωνικών ερευνών, που θα διεξαχθούν για την υλοποίηση
της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων
στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» και αφορούν το Πακέτο Εργασίας 1
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«Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο
εργαστήριο “WebLab”» και το Πακέτο Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική
ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών Φυσικών Πόρων». Εκπαίδευση των
συνεντευκτών, χρησιμοποιώντας το πρότυπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
“Web Cati RMplus”.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ»
Σχεδιασμός και διαμόρφωση του δειγματοληπτικού πλαισίου των δύο τηλεφωνικών
ερευνών, που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα,
Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του
ΕΚΚΕ (REDI)» και αφορούν το Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση εργαστηριακών
υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”» και το
Πακέτο Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε
Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών
Φυσικών Πόρων». Διαμόρφωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βάση το
πρότυπο του “Web Cati RMplus”, επεξεργασία δεδομένων και δημιουργία
στατιστικών πινάκων. Σχεδιασμός και διαχείριση της βάσης δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της
χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ» (ΚΩΔ 3
έως 10 και 54 έως 61)


Προπτυχιακοί ή Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Τμημάτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πολιτικών,
Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών και Επικοινωνίας.



Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών
επιστημών.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ» (ΚΩΔ 3 έως
10 και 54 έως 61)
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Συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών στον τομέα των κοινωνικών
επιστημών.



Γνώσεις στη μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών (σεμινάρια, μαθήματα
μεθοδολογίας ΠΠΣ και ΜΠΣ, κ.λπ.).



Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ» (ΚΩΔ 13, 14, 51, 52)


Πτυχίο AEI.



Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη.



Προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 5 έτη.



Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati».

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ» (ΚΩΔ 13, 14, 51, 52)


Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ»
(ΚΩΔ 15, 53)


Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών Επιστημών.



Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Στατιστική ή/και τα Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά.



Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη.



Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati».

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ» (ΚΩΔ
15, 53)


Τεκμηριωμένη γνώση SPSS ή άλλου στατιστικού πακέτου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το
προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Το ένα τακτικό μέλος είναι
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υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης ή σε περίπτωση
ασυμβίβαστου ο Επιστημονικός συνυπεύθυνος της πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με
Απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Η Επιτροπή
παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως των
προτάσεων, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις
συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η
εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών.
Για την πλήρωση της θέσης «ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ» (ΚΩΔ 3 έως 10 και 54 έως 61)
θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής Αξιολόγησης, οι
επικρατέστεροι εκ των υποψηφίων, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την
καταλληλότητά τους.
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των
υποβληθεισών προτάσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναλόγως με τις ειδικές
απαιτήσεις των θέσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προκηρυσσόμενων θέσεων
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ» (ΚΩΔ 3 έως 10 και
54 έως 61)
Συντελεστής
βαρύτητας

Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

1

Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον
τομέα των κοινωνικών επιστημών.

40

2

Συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών στον
τομέα των κοινωνικών επιστημών.

35

3

Γνώσεις στη μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών
(σεμινάρια, μαθήματα μεθοδολογίας ΠΠΣ και ΜΠΣ,
κλπ).

15

4

Συνέντευξη.

10
ΣΥΝΟΛΟ

100

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΏΝ» (ΚΩΔ 13, 14, 51, 52)
Α/Α
1

Κριτήριο αξιολόγησης
Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη.

Συντελεστής
βαρύτητας
60
(5 μονάδες για κάθε
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έτος επαγγελματικής
εμπειρίας με μέγιστο
τις 60 μονάδες)

2

Προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες αγοράς
τουλάχιστον 5 έτη.

3

Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus
cati».
ΣΥΝΟΛΟ

30
(5 μονάδες για κάθε
έτος επαγγελματικής
εμπειρίας με μέγιστο
τις 30 μονάδες)
10
(2 μονάδες για κάθε
έτος επαγγελματικής
εμπειρίας με μέγιστο
τις 10 μονάδες)
100

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ» (ΚΩΔ 15, 53)
Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

1

Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη.

2

Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus
cati».

3

Τεκμηριωμένη γνώση SPSS ή άλλου στατιστικού
πακέτου.
ΣΥΝΟΛΟ

Συντελεστής
βαρύτητας
60
(5 μονάδες για κάθε
έτος επαγγελματικής
εμπειρίας με μέγιστο
τις 60 μονάδες)
10
(2 μονάδες για κάθε
έτος επαγγελματικής
εμπειρίας με μέγιστο
τις 10 μονάδες)
30
100

ΑΜΟΙΒΕΣ
Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού διαμορφώνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και είναι ανάλογη των προσόντων των
επιλεγμένων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
Η συνολική αμοιβή για τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης αναφέρεται στον
Πίνακα του Παραρτήματος και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις,
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συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών όπου αυτές προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων οι οποίες θα συναφθούν ανάμεσα
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί
παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 1η Μαρτίου 2019.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς και το ωράριο απασχόλησης
θα είναι 09:00-14:00 ή 16:30-21:00.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερομένου/ης θα πρέπει να
εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:






Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της
ειδικής
ή
επαγγελματική εμπειρίας (όπου απαιτείται).
Βεβαιώσεις ή/και συμβάσεις που πιστοποιούν τη συμμετοχή σε τηλεφωνικές
έρευνες (όπου απαιτείται).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των
αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5002378 για τη θέση: (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και
Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την Πέμπτη 12/02/2019 και ώρα 14.30.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς θα πρέπει να φέρουν ευκρινή
σφραγίδα ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών πριν από τη λήξη της
ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προτάσεων. Αντικατάσταση των προτάσεων ή
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διόρθωση αυτών ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς προτάσεις και
προτάσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που
αναφέρονται είτε στις προτάσεις, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν
υπ’ όψιν και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει πρόταση για μία μόνο θέση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον
κ. Ουδενιώτη Νεκτάριο / τηλ. 210 7491605 necoud@ekke.gr ή στον κ. Καρανίκα
Ευάγγελο τηλ. 210 7491794 / ekaranik@ekke.gr.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του «Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών»
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (http://www.ekke.gr).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν πρόταση για την πλήρωση θέσεων της παρούσας
Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα :
A.
B.

Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων
με γραπτή αίτησή τους προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από
γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως
των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με
Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Το δικαίωμα της εν λόγω πρόσβασης ικανοποιείται
με τη μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα του ΕΚΚΕ σε οριζόμενη
ημέρα και ώρα με την παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.

Οι ανωτέρω ενστάσεις ή αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Ένσταση / Πράξη «Έρευνα, Εκπαίδευση και
Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»
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με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002378, στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52
Αθήνα. Οι ενστάσεις ή αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς θα πρέπει να
φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και πρέπει να
παραδοθούν στο ΕΚΚΕ πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ενστάσεων
ή αιτήσεων. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η
προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες
ενστάσεις ή αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται
από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ.
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής
Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με
οποιο(α)νδήποτε υποψήφιο/α.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΣΗΣ

1

3 έως 10
και
54 έως 61

2

13, 51

Συνεντευκτής

Επιθεωρητής
Ερευνών /
Εκπαιδευτής
Συνεντευκτών

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων στο
πλαίσιο δύο ερευνών που θα πραγματοποιηθούν για την
υλοποίηση της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο
τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ
(REDI)», οι οποίες αφορούν το Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση
εργαστηριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας –
Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”» και το Πακέτο Εργασίας 4
«Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε
Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός σε
Περιοχές Ιαματικών Φυσικών Πόρων».
Αντικείμενο:
Επίβλεψη των δύο τηλεφωνικών ερευνών, που θα
πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα,
Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων
στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» και αφορούν το
Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών
έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”»
και το Πακέτο Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη:
Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες
περιοχές και Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών Φυσικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

2

Προπτυχιακοί ή
Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές
Τμημάτων ΑΕΙ/
ΑΤΕΙ

2

Πτυχίο AEI

ΑΜΟΙΒΗ

7.200€
(8 άτομα*900€/άτομο)
συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων
κρατήσεων καθώς και
εργοδοτικών εισφορών
2.400€
συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων
κρατήσεων καθώς και
εργοδοτικών εισφορών
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Πόρων». Εκπαίδευση των συνεντευκτών, χρησιμοποιώντας το
πρότυπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Web Cati RMplus”.

3

14, 52

Επιθεωρητής
Ερευνών /
Εκπαιδευτής
Συνεντευκτών

4

15, 53

Δειγματολήπτης

Αντικείμενο:
Επίβλεψη των δύο τηλεφωνικών ερευνών, που θα
πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα,
Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων
στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» και αφορούν το
Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών
έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”»
και το Πακέτο Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη:
Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες
περιοχές και Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών Φυσικών
Πόρων». Εκπαίδευση των συνεντευκτών, χρησιμοποιώντας το
πρότυπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Web Cati RMplus”.
Αντικείμενο:
Σχεδιασμός και διαμόρφωση του δειγματοληπτικού πλαισίου
των δύο τηλεφωνικών ερευνών, που θα πραγματοποιηθούν για
την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές
ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ
(REDI)» και αφορούν το Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση
εργαστηριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας –
Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”» και το Πακέτο Εργασίας 4
«Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε
Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός σε

2

Πτυχίο AEI

2

Μεταπτυχιακό

2.400€
συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων
κρατήσεων καθώς και
εργοδοτικών εισφορών

2.500€
συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων
κρατήσεων καθώς και
εργοδοτικών εισφορών
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Περιοχές Ιαματικών
Φυσικών Πόρων». Διαμόρφωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βάση το πρότυπο του “Web
Cati RMplus”, επεξεργασία δεδομένων και
δημιουργία
στατιστικών πινάκων. Σχεδιασμός και διαχείριση της βάσης
δεδομένων.
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