
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

CALL OF INTEREST: APPLICATION FOR 17 PROJECT CONTRACTS FOR RESEARCH ASSISTANTS  

(English text follows at the end of Greek text) 

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: 

Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα» έργο 1391 της 

πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση που συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς Πόρους καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για κατάρτιση 

σύμβασης μίσθωσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για: 

 

Έξη (6) θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών  για τις ανάγκες διενέργειας και επίβλεψης 

ποσοτικής έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια 

Αντικείμενο: 

Η συμμετοχή ως βοηθοί έρευνας και επιβλέποντες στην εκπαίδευση συνεντευκτών, την 

οργάνωση "συνεργείων" και επίβλεψης για τις εργασίες πεδίου στην Ευρύτερη Περιοχή της 

Πρωτεύουσας, τη διενέργεια σημαντικού αριθμού συνεντεύξεων και τον έλεγχο και 

κωδικοποιημένη καταχώρηση των στοιχείων μέσω κατάλληλου προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Τίτλος Διδάκτορα στις κοινωνικές επιστήμες και συναφείς κλάδους όπως οι αστικές 

σπουδές και η κοινωνική γεωγραφία. 

• Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας και επαρκής κατοχή 

της αγγλικής γλώσσας στη χρήση υπολογιστών και κοινωνικών στατιστικών.   

• Ικανότητα χρήσης Η/Υ, επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων 

δεδομένων και προγραμμάτων στατιστικής 

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού 

• Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβονται από το έργο θα 

πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης 

Λόγω της φύσης της εργασίας η εμπειρία στην έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις θα ληφθεί 

σοβαρά υπ’ όψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 

 

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 46.100,00€ (συμπεριλαμβανομένων των 

νόμιμων κρατήσεων και των εργοδοτικών εισφορών). Προεκτιμούμενο ύψος καθαρής 

μηνιαίας αμοιβής ανά άτομο 1200 έως 1300€ ανάλογα με το είδος της σύμβασης. 



Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) έως  τέσσερις (4) μήνες με έναρξη στο διάστημα μεταξύ 1
ης

 

και 15
ης

 Μαρτίου 2013. 

Τρεις (3) θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων για τις ανάγκες 

διενέργειας  ποσοτικής έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια 

Αντικείμενο: 

Η συμμετοχή ως βοηθοί έρευνας στην εκπαίδευση συνεντευκτών, την οργάνωση 

"συνεργείων" και επίβλεψης για τις εργασίες πεδίου στην Ευρύτερη Περιοχή της 

Πρωτεύουσας, τη διενέργεια σημαντικού αριθμού συνεντεύξεων και τον έλεγχο και 

κωδικοποιημένη καταχώρηση των στοιχείων μέσω κατάλληλου προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή πρόγραμμα διδακτορικού στις 

κοινωνικές επιστήμες και συναφείς κλάδους όπως οι αστικές σπουδές και η 

κοινωνική γεωγραφία. 

• Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας και επαρκής κατοχή 

της αγγλικής γλώσσας στη χρήση υπολογιστών και κοινωνικών στατιστικών.   

• Ικανότητα χρήσης Η/Υ, επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων 

δεδομένων και προγραμμάτων στατιστικής 

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  

• Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβονται από το έργο θα 

πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης 

Λόγω της φύσης της εργασίας η εμπειρία στην έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις θα ληφθεί 

σοβαρά υπ’ όψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 

 

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 18.270,00€ (συμπεριλαμβανομένων των 

νόμιμων κρατήσεων και των εργοδοτικών εισφορών). Προεκτιμούμενο ύψος καθαρής 

μηνιαίας αμοιβής ανά άτομο 1200 έως 1250€ ανάλογα με το είδος της σύμβασης. 

Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) έως  τέσσερις (4) μήνες  με έναρξη στο διάστημα μεταξύ 1
ης

 

και 15
ης

 Μαρτίου 2013. 

Οκτώ (8) θέσεις Τεχνικού ή άλλου Υποστηρικτικού Προσωπικού για τις ανάγκες 

διενέργειας  ποσοτικής έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια 

Αντικείμενο: 

Η συμμετοχή ως βοηθοί έρευνας στην εκπαίδευση συνεντευκτών, την οργάνωση 

"συνεργείων" και επίβλεψης για τις εργασίες πεδίου στην Ευρύτερη Περιοχή της 

Πρωτεύουσας, τη διενέργεια σημαντικού αριθμού συνεντεύξεων και τον έλεγχο και 

κωδικοποιημένη καταχώρηση των στοιχείων μέσω κατάλληλου προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις κοινωνικές επιστήμες και συναφείς κλάδους. 



• Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας και επαρκής κατοχή 

της αγγλικής γλώσσας στη χρήση υπολογιστών και κοινωνικών στατιστικών.   

• Ικανότητα χρήσης Η/Υ, επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων 

δεδομένων και προγραμμάτων στατιστικής 

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  

• Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβονται από το έργο θα 

πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης 

Λόγω της φύσης της εργασίας η εμπειρία στην έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις θα ληφθεί 

σοβαρά υπ’ όψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 

 

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 50.210,00€ (συμπεριλαμβανομένων των 

νόμιμων κρατήσεων και των εργοδοτικών εισφορών). Προεκτιμούμενο ύψος καθαρής 

μηνιαίας αμοιβής ανά άτομο 1100 έως 1200€ ανάλογα με το είδος της σύμβασης. 

Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) έως  τέσσερις (4) μήνες  με έναρξη στο διάστημα μεταξύ 1
ης

 

και 15
ης

 Μαρτίου 2013. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

τεκμηρίωση των σπουδών τους καθώς και λοιπά δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα 

προσόντα τους καθώς και δήλωση για το είδος της σύμβασης την οποία δύνανται να 

συνάψουν (έργου με ΔΑΠΥ ή εργασίας ορισμένου χρόνου) μέχρι και τη Πέμπτη 31/1/2013. 

Η υποβολή των βιογραφικών και των σχετικών δικαιολογητικών, μπορεί να γίνει είτε 

ταχυδρομικά στην διεύθυνση Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9, 105 52 

Αθήνα με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 28/1/2013 (υπόψη Δ. Εμμανουήλ), ή 

ηλεκτρονικά στo e-mail: demmanuel@ekke.gr  (Σε περίπτωση προβλήματος, στο e-mail 

dg_emman@otenet.gr) 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Δ. Εμμανουήλ +30- 210 7491645, Ν. Σουλιώτης +30-210 7491653 

 

 

CALL OF INTEREST: APPLICATION FOR 17 PROJECT CONTRACTS FOR RESEARCH ASSISTANTS 

(DURATION: THREE TO FOUR MONTHS) 

 

The National Centre for Social Research (EKKE) in implementing the research programme 

"Socioeconomic Class, Status and Consumption: Stratification, Mobility and Urban 

Consumption in Athens", project 1391 of the Action "EXCELLENCE" ("ARISTEIA") of the 

General Secretariat for Research and Technology within the framework of the Operational 

Plan "Education and Lifelong Learning" jointly funded by the European Social Fund and 

national funds is recruiting seventeen (17) research assistants for a duration of three to four 

months on work contracts or contracts for fixed-time employment. More specifically, EKKE 

will recruit: 

 

- 6 Post-doctoral researchers 

- 3 Post-graduate program students or candidates for a doctorate 

- 8 University or Technological Educational Institute Graduates as Technical  & 

Support Personnel 



 

These are required to take part in the organization, training and supervision of work groups 

engaged in the collection of data in the field in the region of Athens through the use of 

structured questionnaires, administer a substantial number of questionnaires and perform 

work for the check and coding of the resulting data through the use of appropriate 

computer programs. 

 

Qualifications and skills required 

• An appropriate degree and/or official certificate in the social sciences and related 

fields, such as urban studies and social geography, for each category 

• Excellent use of spoken and written Greek and sufficient use of English for work 

with computers and social statistics 

• Good social communication and coordination skills 

• Must work during the time specified by their contract in a full and exclusive 

employment capacity 

 

Given the nature of the project, any experience with field work and interviewing will be 

seriously taken into consideration during the evaluation of applicants. 

 

Contracts will cover a period of three, three and a half or four months and start in the 

beginning of March 2013. Financial compensation in terms of net take-home pay (after tax, 

social security charges etc) will range between 1100 and 1300 Euros per month depending 

on the category and the type of contract. 

 

Applicants should submit a detailed CV together with the necessary documents certifying 

their qualifications and a statement regarding the type of contract there are capable/willing 

to sign (self-employed work or limited-time employment) by Thursday 31/1/2013 either by 

post (posted no latter than 28/1/2013) to:  National Centre for Social Research, 9 Kratinou 

Str, 105 52 Athens, Greece (Attention of:  D. Emmanuel) or by e-mail to 

demmanuel@ekke.gr  (In case of mailing problem, mail to: dg_emman@otenet.gr). 

 

Contact Phones: D. Emmanuel +30- 210 7491645, N. Souliotis +30- 210 7491653 

 


