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                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         
 

       Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ανακοινώνει προς τους 

ενδιαφερομένους ότι, στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής συμφωνίας, σχεδιάζει κατά τη 

διετία 2015-2017 να αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς: 

1. Αποτίμηση και σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών. 

2. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της διαχείρισης ενέργειας και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

3. Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη βιομηχανία και την αγορά 

εργασίας. 

4. Κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού βιώσιμης 

ανάπτυξης των πόλεων.  

5. Καταγραφή της διείσδυσης των επιδράσεων των διαδικτυακών υποδομών στην 

ελληνική κοινωνία. 

 

       Οι ως άνω τομείς αντιστοιχίζονται με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία (όπως 

αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αίτησης για εγγραφή στα μητρώα/καρτέλα 

αιτούντος): 

Α. Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική Επιστήμη 

Β. Γεωγραφία, Κοινωνιολογία 

Γ. Οικονομικά 

Δ. Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία, Περιφερειακή ανάπτυξη 

Ε. Πληροφορική, Επικοινωνία και ΜΜΕ. 

 

        Εν όψει των ανωτέρω, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εν λόγω ερευνητικές 

δραστηριότητες ως Εμπειρογνώμονες, Εξωτερικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες και 

Συνεντευκτές καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στα σχετικά μητρώα του ΕΚΚΕ  

έως τις 7-10-2015, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ήδη κοινοποιηθεί σε προηγούμενη 
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ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ www.ekke.gr/ανακοινώσεις  (Πρόσκληση υποβολής 

αίτησης για εγγραφή στα μητρώα Εμπειρογνωμόνων, Εξωτερικών Επιστημονικών 

Συνεργατών και Συνεντευκτών - ημ. ανάρτησης 15-1-2015). 

 

       Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση για εγγραφή τους στα μητρώα 

του ΕΚΚΕ, και έχουν επιλεγεί, τα ονόματά τους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΕΚΚΕ www.ekke.gr/μητρώο. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση 

εγγραφής στα μητρώα και δεν έχουν γίνει αποδεκτοί μπορούν να αιτηθούν εκ νέου, μόνο 

εάν στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχει υπάρξει αλλαγή των τυπικών ή 

άλλων προσόντων τους.   
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