
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ε Θ Ν Ι ΚΟ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν  ( E K K E )

Κρατίνου  9 & Αθηνάς, 10552  Αθήνα,   τηλ. 210-7491678, Φαξ 210- 7489130

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:      Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ειρήνη  Κοσμά               Αρ. Πρ  1876/477ΓΠ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       210 7491678                                             Αθήνα,    23-10-2014  
FAX :         210 7489130
E-mail:         president@ekke.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  για τη σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου
στο  πλαίσιο  της  εκτελέσεως  του  Υποέργου  2  «Δράσεις  του  Εθνικού  Κέντρου
Κοινωνικών  Ερευνών»  για  την  υλοποίησης  της  Πράξης  "Δημιουργία  και  Λειτουργία
Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  (Κοιν.Σ.Επ.)  και  ευρύτερα  των  πρωτοβουλιών  της
Κοινωνικής  Οικονομίας"  και  κωδικό  ΟΠΣ  450593  του  Ε.Π.  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου
Δυναμικού.

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)
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ΙΙ. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
219/22-10-2014  συνεδρίασή του (θέμα 13ο)

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  Υποέργου  2  «Δράσεις  του  Εθνικού  Κέντρου  Κοινωνικών  Ερευνών»  για  την
υλοποίησης  της  Πράξης  "Δημιουργία  και  Λειτουργία  Κεντρικού  Μηχανισμού
Υποστήριξης  της  Ανάπτυξης  και  προώθησης  των  Κοινωνικών  Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων  (Κοιν.Σ.Επ.)  και  ευρύτερα  των  πρωτοβουλιών  της  Κοινωνικής
Οικονομίας" (κωδικό ΟΠΣ 450593) του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ο στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της
ανάπτυξης  και  προώθησης  των  Κοιν.Σ.Eπ.  και  ευρύτερα  των  πρωτοβουλιών  της
Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα,  ο  Κεντρικός  Μηχανισμός  υποστήριξης,  θα  λειτουργεί  ως  Πάροχος
κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ., καθώς επίσης και για την
υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν
βιώσιμες. 

Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  υποέργου,  το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών,  ως
Συνδικαιούχος  Εταίρος  του  Κεντρικού  Μηχανισμού  Υποστήριξης,  έχει  αναλάβει  την
υλοποίηση  των  εξής  δράσεων  επιστημονικής  και  συμβουλευτικής  υποστήριξης  και
δημοσιότητας, με τα αντίστοιχα παραδοτέα:

- Δράση  A.1.5:  Οδηγός  για  τη  μέτρηση  της  Κοινωνικής  Απόδοσης  των
Κοιν.Σ.Επ.

- Δράση  A.2.5:  Εκπόνηση  εκπαιδευτικού  υλικού  για  την  εφαρμογή  του
εργαλείου μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ.

Στο πλαίσιο των εν λόγω Δράσεων θα υποβληθούν προτάσεις για:

Μία  (1) Θέση  Επιστημονικού Συνεργάτη για την εκπόνηση ενός οδηγού Κοινωνικής
Λογιστικής και  Μέτρησης της Κοινωνικής  Απόδοσης  Κοινωνικών  Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων, καθώς και για την εκπόνηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.
     (Κωδικός Θέσης 01)

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ   

Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα
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Αντικείμενο:

 Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης A.1.5 και της Δράση A.2.5

Δράση A.1.5: Οδηγός για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ.

Βασικοί στόχοι της  δράσης  Α1.5 είναι:
• Η ανάπτυξη ενός οδηγού για την Κοινωνική Λογιστική στο πλαίσιο του κοινωνικού

ελέγχου και τη μέτρηση  της Κοινωνικής Απόδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
• Η  ανάλυση,  κατανόηση,  μέτρηση  και  υποβολή  εκθέσεων  για  την  κοινωνική,

περιβαλλοντική και Κοινωνική Απόδοση των Κοιν.Σ.Επ.

Ο  οδηγός  θα  απευθύνεται  σε    νέους/ες  που  επιθυμούν  να  υλοποιήσουν  τις
επιχειρηματικές τους ιδέες ιδρύοντας μία Κοιν.Σ.Επ. ή την έχουν  ήδη σε λειτουργία.
                 
 Συγκεκριμένα ο οδηγός θα έχει ως στόχο:

I. την  παρουσίαση  του  συστήματος  της  κοινωνικής  λογιστικής  και  του
κοινωνικού ελέγχου των Κοιν.Σ.Επ.

II. τη  μέτρηση  της  κοινωνικής  απόδοσης  των  Κοιν.Σ.Επ.  (σχέση  κόστους-
οφέλους)

III. τη  μέτρηση  της  καθαρής  παρούσας  αξίας  των  παροχών  ως  προς   την
καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης  των Κοιν.Σ.Επ.  

IV. τη  χρήση  του  σε  προγράμματα    εξειδικευμένης  κατάρτισης  σε  μέλη  και
εργαζόμενους στις Κοιν.Σ.Επ.

V. τη  χρήση  του  σε  προγράμματα    εκπαίδευσης  των  μεντόρων  και  των
συμβούλων κοινωνικής και  αλληλέγγυας οικονομίας

VI. τη  χρήση  του   για  την  ευαισθητοποίηση,  ενημέρωση  και  πληροφόρησης  των
φορέων και του  κοινού για θέματα που αφορούν την Κοινωνική   Απόδοση των
Κοιν.Σ.Επ.

Ο Οδηγός  θα  είναι  προσβάσιμος  από ΑΜΕΑ καθώς  θα  γίνει   αναπαραγωγή του σε
γραφές Braille ή Moon ή Daisy ή ομιλούντα βιβλία (talking books), ή οποιαδήποτε άλλη
μέθοδο, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται και ανταποκρίνεται
στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ. Αν πρόκειται για περιεχόμενο που θα αναρτηθεί σε
ιστοσελίδα,  θα  παραχθεί  σύμφωνα  με  τις  «Οδηγίες  για  την  Προσβασιμότητα  του
Περιεχομένου του Ιστού» που έχει εκδώσει Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (World
Wide Web Consortium -  W3C), στo πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας του
Ιστού.

Δράση A.2.5: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή   του  εργαλείου
μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ.

Βασικός  στόχος  της   δράσης Α2.5 είναι  ο  σχεδιασμός και  η ανάπτυξη του σχετικού
εκπαιδευτικού  υλικού  του  αντίστοιχου  μεθοδολογικού  εργαλείου  για  τη  μέτρηση της
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Κοινωνικής  Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. που θα απευθύνεται  στους υποψήφιους και  εν
ενεργεία κοινωνικούς επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετάσχουν σε Κοιν.Σ.Eπ. 

Tο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
• Καθορισμός  προτύπων κοινωνικής  απόδοσης  (η  επιχείρηση καθορίζει  στόχους  για
κάθε περιοχή που είναι ζωτική για την ύπαρξή της). Τα πρότυπα μπορεί να βασίζονται σε
συγκεκριμένους δείκτες (π.χ. αριθμός ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται από
την δράση της Κοιν.Σ.Eπ. κ.ά.)
• Μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.
• Αξιολόγηση της  κοινωνικής  απόδοσης  (σύγκριση της  κοινωνικής  απόδοσης  με  τα
πρότυπα που καθορίσθηκαν).
• Αξιοποίηση  της  πληροφόρησης  (ανατροφοδότηση  στην  επιχείρηση  και  λήψη
διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση όπου δεν ήταν δυνατή η επίτευξη των προτύπων
κοινωνικής απόδοσης).

Όσον αφορά τις «Μεθόδους κοινωνικού ελέγχου», το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον τα εξής στάδια:
• Σταθεροί έλεγχοι.
• Περιοδικοί έλεγχοι.
• Περιπτωσιακοί έλεγχοι.
• Έλεγχοι ειδικών έργων (projects).

Το μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο θα εκπονηθεί  στο πλαίσιο της Δράσης Α.1.5 θα
συμβάλλει στην «προτυποποίηση» των διαδικασιών για την Κοινωνική Λογιστική, τον
Κοινωνικό  έλεγχο  και  τη  μέτρηση της  Κοινωνικής  Απόδοσης  των  Κοιν.Σ.Επ.  Βάσει
αυτού  θα  εκπονηθεί  εκπαιδευτικό  πακέτο  που  θα  υποστηρίζει  την  εφαρμογή  της
Κοινωνικής  Λογιστικής  και  του  εργαλείου  μέτρησης  της  Κοινωνικής  Απόδοσης  των
Κοιν.Σ.Επ. 
             

Παραδοτέα Δράσης Α.1.5:
α) Οδηγός για την Κοινωνική Λογιστική στο πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)
β) Οδηγός για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ.

Ενδεικτικά περιεχόμενα του οδηγού για τη Κοινωνική  Λογιστική και  τον έλεγχο της
κοινωνικής προόδου των Κοιν.Σ.Επ.:

 Αποστολή, αξίες, στόχοι και δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ.
 Μεθοδολογία κοινωνικού ελέγχου
 Ανάλυση της απόδοσης
 Αντίκτυπο στο περιβάλλον
 Διαδικασία κοινωνικού ελέγχου
 Συμπεράσματα, συστάσεις.
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Ενδεικτικά  περιεχόμενα  του  οδηγού  για  τη  μέτρηση  της  Κοινωνικής  Απόδοσης  των
Κοιν.Σ.Επ.:

 Κοινωνική Επιστροφή της Επένδυσης - Social Return of Investment (SROI)
 «Κοινωνική Καθαρή Παρούσα Αξία - Social Net Present Value (SNPV)», 
 «Κοινωνικό Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης -  Social  Internal  Rate  of  Return

(SIRR)» 
 Χαρτογράφηση των επιπτώσεων 
 Συλλογή δεδομένων 
 Αρχές της καλής μέτρησης του SROI
 Μοντελοποίηση  για τον υπολογισμό του SROI
 Ασκήσεις
 Συμπεράσματα

                 
Παραδοτέα Δράσης Α.2.5:

Εκπαιδευτικό  υλικό  που  θα  υποστηρίζει  την  εφαρμογή  του  εργαλείου  μέτρησης  της
Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. το οποίο θα είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ. 

Το παραδοτέο του εκπαιδευτικού υλικού θα περιλαμβάνει ένα σετ από εργαλεία που θα
αναπτυχθούν σύμφωνα με την μεθοδολογία της Δράσης Α1.5. 
Πιο συγκεκριμένα θα αποτελείται από τα παρακάτω:

• Σχέδιο Διδασκαλίας,  το οποίο θα περιλαμβάνει  τα  περιεχόμενα του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού του μαθήματος, καθώς και επιπλέον πληροφορίες.

• Υλικό  Εκπαίδευσης  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  Βιβλίο  Εκπαιδευτή  &  Υλικό
Παρουσιάσεων, Οδηγίες και Υλικό Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις και
Υλικό και μεθοδολογία αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 μήνες 
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/12/2014
Εκτιμώμενη αμοιβή:  8.000 € για συμμετοχή στην υλοποίηση των   Δράσεων Α.1.5 &
Α.2.5  (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και  του κόστους μετατροπής
των παραδοτέων σε μορφή προσβάσιμη για  να χρησιμοποιείται και να ανταποκρίνεται
στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ).   

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:

• Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στον  τομέα  των  κοινωνικών
επιστημών.
• Εξειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής   Λογιστικής  ή/και  μέτρησης της
Κοινωνικής  Απόδοσης  Μη  Κερδοσκοπικών  Οργανισμών  ή/και
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
• Αποδεδειγμένη  ικανότητα  σχεδιασμού  η/και  υλοποίησης  ή
συντονισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της Κοινωνικής
οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 
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Πρόσθετα προσόντα:

• Ερευνητική  ή/και  εκπαιδευτική  εμπειρία  σε  θέματα  Κοινωνικής
Οικονομίας και επιχειρηματικότητας

• Καλή γνώση 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

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  την  πρότασή  τους,  αυτοπροσώπως  ή
ταχυδρομικώς,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη:  Πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  υπ’  αριθ.  πρωτ  1876/477ΓΠ/23-10-2014  -  Ερευνητικό  Πρόγραμμα
"Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και
προώθησης  των  Κοινωνικών  Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  (Κοιν.Σ.Επ.)  και
ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" και κωδικό ΟΠΣ 450593
του  Ε.Π.  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,   στη  διεύθυνση:  Εθνικό  Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105
52  Αθήνα, μέχρι  και  την  17η  Νοεμβρίου  2014.  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. ενσωματώνεται  το  συνοδευτικό  κείμενο  όπως  αυτό

προσδιορίζεται στους υπό Γ΄ όρους της παρούσας 
iii. δηλώνεται  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  ότι  γίνονται  δεκτοί

όλοι οι όροι της παρούσας  
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτείνοντος 
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του

Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της ειδικής
επιτροπής που έχει  με  την υπ’  αριθμ.  1545/383ΓΠ/22-08-2014 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 στην πρότασή
τους,   στο  αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμά  τους  και  στα  προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά,  να  ανταποκριθούν  πλήρως  στις  απαιτήσεις  του  έργου  και  του
ερευνητικού προγράμματος .  
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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:  Μανώλης  Χρυσάκης,  τηλ.  2107491704,  echrysakis  @  ekke  .  gr
και Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, τηλ 217491681, el@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
– Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών 
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