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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο έργο με κωδικό 2632
και τίτλο: «Consumerism in a period of economic crisis: Consumption practices
and forms of governance» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για
την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

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.  88453/3.6.2019   του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Παιδείας
Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  «Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  ΕΚΚΕ»
(ΦΕΚ 2280/Β/11.6.2019)

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) ορισμός 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. Την  Απόφαση με  Α.Π.  83716/27.5.2019 με θέμα «Ορισμός  εκπροσώπων α)  των
ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) και β) του ειδικού
επιστημονικού -  τεχνικού,  τεχνικού,  διοικητικού και  βοηθητικού προσωπικού του
Εθνικού  Κέντρου  Κοινωνικών  Ερευνών  (Ε.Κ.Κ.Ε.),  ως  μελών  του  Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού και τροπο-ποίηση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.

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»
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8. Τις διατάξεις του αρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα 

9. Την Α.Π 149819/Ι2/12.9.2018 απόφαση χρηματοδότησης του έργου

10. Tην απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση 267/21.9.2018
(θέμα 6ο)με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση χρηματοδότησης

11. Τον οδηγό χρηματοδότησης της δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

12. Την απόφαση που έχει ληφθεί στην με αρ.  277/16-07-2019 συνεδρίαση του ΔΣ με
την οποία εγκρίθηκε η Προκήρυξη θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της
Πράξης (Θέμα  10o )

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου  στο έργο  με  τίτλο «Consumerism in  a  period  of  economic
crisis:  Consumption practices  and forms of  governance» (κωδ. 2632)  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 του έργου «Consumerism in a period of economic crisis:
Consumption  practices  and  forms  of  governance»  με  κωδικό  2632,  το  οποίο  έχει
ενταχθεί  στο  πλαίσιο  της  Δράσης  «1η Προκήρυξη  ΕΛΙΔΕΚ για  την  ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών  Ερευνητών/τριών»   που  χρηματοδοτείται  από  τη  Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and
Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) –
Hellenic  Foundation  for  Research  and  Innovation  (HFRI)  (ΑΔΑ:Ψ72Α4653ΠΣ-
Φ7Ω), το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών  προτίθεται  να  απασχολήσει
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , με το οποίο
θα συναφθεί  σύμβαση μερικής  απασχόλησης  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 προκηρύσσεται μια (1) θέση προσωπικού, το
οποίο  θα  απασχοληθοεί  στο  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών με  σύμβαση
Ορισμένου  Χρόνου  μερικής  απασχόλησης  (6ωρή  καθημερινή  απασχόληση).
Ειδικότερα,  θα πληρωθεί  μια (1) θέση  με ειδικότητα «Κοινωνικός  Επιστήμονας»
(κωδικός 01).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ»   (κωδικός 01)  

Αντικείμενο της θέσης αποτελεί η συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας 2, 3, 5 και 6- και περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες:

 - Συνεντεύξεις με το γενικό διευθυντή του εμπορικού κέντρου και τον προϊστάμενο
του τμήματος Marketing (Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση Λόγου)

-  Σημειωτική  ανάλυση  του  διαφημιστικού-διαδικτυακού  λόγου  του  εμπορικού
κέντρου

- Ανάλυση λόγου (ανακοινώσεις,  δελτία τύπου)  5 φορέων (4 ανεξάρτητων  και  1
κρατικού) προστασίας του καταναλωτή

-  Συνεντεύξεις  με  ένα  εκπρόσωπο  του  κάθε  φορέα  -5  ημιδομημένες  ποιοτικές
συνεντεύξεις- (Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση Λόγου) 

-  Ανάλυση  λόγου  3  φορέων  εκπροσώπησης  επαγγελματικών  και  οικονομικών
συμφερόντων (Σ.Ε.Β, Ε.Σ.Ε.Ε, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε)

-  Ανάλυση του διαφημιστικού λόγου μιας συστημικής τράπεζας
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-  2  συνεντεύξεις  με  υπεύθυνο  του  τμήματος  Marketing  της  Τράπεζας  και  με
υπεύθυνο  του  τμήματος  Προσωπικής  Τραπεζικής  της  εν  λόγω  Τράπεζας
(Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση Λόγου)

- Συγγραφή επιστημονικού άρθρου (σε συνεργασία με τον ΕΥ) και κειμένου στον
τελικό συλλογικό τόμο

- Συμμετοχή στην προετοιμασία και τη διοργάνωση της ημερίδας, όπου θα διαχυθούν στο
κοινό τα πορίσματα του ερευνητικού έργου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι 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  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ»   (κωδικός 01)  

 Υποψήφιος Διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών ή 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνιολογία, τις Πολιτισμικές 
Σπουδές ή την Κοινωνική Ανθρωπολογία.

 Πτυχίο  Κοινωνιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας.

 Ερευνητική εμπειρία στην σημειωτική ανάλυση, στην ανάλυση λόγου και 
στην διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ»   (κωδικός 01)  

 Πολύ καλή ή καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες για τη θέση 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
υποχρεωτικά  ο Επιστημονικός  Υπεύθυνος  της  Πράξης  ή  σε  περίπτωση
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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 μιας θέσης θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώπιον της παραπάνω
Επιτροπής Αξιολόγησης, οι τρείς επικρατέστεροι εκ των υποψηφίων, προκειμένου η
επιτροπή 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  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ»
(κωδικός 01)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας

1
Συνάφεια  της  υπό  εκπόνηση  διδακτορικής
διατριβής με το αντικείμενο της θέσης 30

2
Ερευνητική εμπειρία στην σημειωτική 
ανάλυση, στην ανάλυση λόγου και στην 
διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων

45
(5 μονάδες για κάθε έτος
επαγγελματικής εμπειρίας
με μέγιστο τις 45 μονάδες)

3 Μεταπτυχιακό στις κοινωνικές επιστήμες
10

4 Συνέντευξη 15

ΣΥΝΟΛΟ 100

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική

κατάταξη,  θα  επιλεγεί  εκείνος  που  έχει  συγκεντρώσει  την  υψηλότερη  βαθμολογία  στο

σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους

κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: 

1. Για την θέση με κωδικό 01: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2, Κριτήριο 3, Κριτήριο 4.

Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
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ΑΜΟΙΒΕΣ

Η συνολική αμοιβή του  προσωπικού ορισμένου χρόνου 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 τη θέση της παρούσας πρόσκλησης αναφέρεται στον Πίνακα
του  Παραρτήματος  και  περιλαμβάνει  όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις,
συμπεριλαμβανομένων  και  των  εργοδοτικών  εισφορών  όπου  αυτές  προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης η οποία θα συναφθεί ανάμεσα στο
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί παρατίθεται
στον Πίνακα του Παραρτήματος.

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου για τον επιλεχθέντα για την πρώτη θέση
έκτακτου προσωπικού είναι η 1η Νοεμβρίου 2019. 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως  τόπος  απασχόλησης  του  έκτακτου  προσωπικού  ορίζεται  η  έδρα  του  Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς.

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  τεκμηριώνεται  η  ερευνητική  ή

επαγγελματική εμπειρία (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 του  έργου  «Consumerism in a period of economic crisis: Consumption
practices and forms of governance» με κωδικό 2632, για τη θέση: (αναγράφεται ο
κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο
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Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την
Δευτέρα  2/9/2019 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
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. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον
στον  κ.  Λάλλα  Δημήτριο  210  7491649  lallasdimitris@gmail.com  ή   Καρανίκα
Ευάγγελο τηλ. 210 7491794 / ekaranik@ekke.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. 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. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων
ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή
τους προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 

B. 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 εργάσιμων 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 / Έργο  «Consumerism in a period of
economic crisis: Consumption practices and forms of governance»  με κωδικό 2632, στη
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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
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ

1 01 Κοινωνικός
Επιστήμονας

Αντικείμενο:

Συμμετοχή στις ενέργειες του Πακέτου Εργασίας 2,3, 5,6:

 • Συνεντεύξεις  με το γενικό  διευθυντή του εμπορικού
κέντρου  και  τον  προϊστάμενο του τμήματος  Marketing
(Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση Λόγου).

• Σημειωτική ανάλυση του διαφημιστικού-διαδικτυακού
λόγου του εμπορικού κέντρου.

•  Ανάλυση  λόγου  (ανακοινώσεις,  δελτία  τύπου)  5
φορέων (4 ανεξάρτητων και 1 κρατικού) προστασίας του
καταναλωτή.
• Συνεντεύξεις με ένα εκπρόσωπο του κάθε φορέα -5 
ημιδομημένες ποιοτικές συνεντεύξεις- 
(Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση Λόγου)
•  Ανάλυση  λόγου  3  φορέων  εκπροσώπησης
επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων (Σ.Ε.Β,
Ε.Σ.Ε.Ε, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε).
•  Ανάλυση  του  διαφημιστικού  λόγου  μιας  συστημικής
τράπεζας.
•  2 συνεντεύξεις  με υπεύθυνο του τμήματος Marketing
της  Τράπεζας  και  με  υπεύθυνο  του  τμήματος
Προσωπικής  Τραπεζικής  της  εν  λόγω  Τράπεζας
(Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση Λόγου).

10 Μεταπτυχιακός
Τίτλος Σπουδών

11.250,00 €
συμπεριλαμβανομένων

όλων των νόμιμων
κρατήσεων καθώς και
εργοδοτικών εισφορών
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Παραδοτέα:
Συμμετοχή στα ακόλουθα παραδοτέα: 

Π.Ε 2: Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με 
κριτές.
Π.Ε 5: Συγγραφή κειμένου στο Συλλογικό Τόμο.
Π.Ε 6: Προετοιμασία και Διοργάνωση  ημερίδας, όπου 
θα διαχυθούν στο κοινό τα πορίσματα του ερευνητικού 
έργου 
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