
                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο: 
«Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων 
– SoDaMap» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – 
ΚΡΗΠΙΣ»  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ε.  Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα» 
(ΕΠΑΝ-ΙΙ),  και  από  τα  Περιφερειακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  (ΠΕΠ)  στις  3  Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις καθώς προτίθεται να προβεί στην σύναψη 
συμβάσεων μισθώσεως έργου ως ακολούθως:

Ομάδα έως έξι (6) ατόμων που αποτελείται από έως τέσσερις (4) ερευνητές για την ανάπτυξη 
και διαχείριση διαδικτυακών βάσεων δεδομένων στοιχείων πληθυσμιακών απογραφών για 
τα  έτη  1991,  2001  και  2011  και  από  δύο (2)  ερευνητές  για  την  ανάπτυξη  και  διαχείριση 
διαδικτυακής πύλης παρουσίασης και συνδυαστικής αναζήτησης των παραπάνω δεδομένων.

Αντικείμενο:
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτιστοποίηση διαδικτυακής πύλης και των 
σχετικών  βάσεων  δεδομένων  για  την  παρουσίαση  των  απογραφικών  δεδομένων  των 
απογραφών 1991, 2001 και 2011. Η εφαρμογή θα επιτρέπει συνδυαστικές αναζητήσεις μεταξύ 
των  μεταβλητών  και  θα  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  με  αντίστοιχο  τρόπο,  όπως  στην 
υπάρχουσα  εφαρμογή  ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  του  ΕΚΚΕ.  Επιπλέον 
μεταβλητές  θα  δημιουργηθούν  για  την  απογραφή  του  2011,  αντίστοιχες  με  αυτές  των 
απογραφών 1991 και 2001 για την δυνατότητα σύγκρισης αποτελεσμάτων μεταξύ των τριών 
απογραφών. 

Προτάσεις  υποβάλλονται  μόνο  από  ομάδες  υποψηφίων που  πληρούν  τις  κάτωθι 
προϋποθέσεις:

Απαραίτητα προσόντα των μελών της ερευνητικής ομάδας:
• Πτυχίο  ΑΕΙ/ΤΕΙ  Πληροφορικής  ή  συναφών  αντικειμένων  ή/και  επαρκής  σχετική 
προϋπηρεσία.
• Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας και επαρκής κατοχή της 
αγγλικής γλώσσας.
• Ανεπτυγμένες ικανότητες σύνταξης τεχνικών αναφορών

Επιπλέον απαραίτητα προσόντα για τους έως τέσσερις (4) ερευνητές που θα ασχοληθούν με 
την  ανάπτυξη  και  διαχείριση  διαδικτυακών  βάσεων δεδομένων στοιχείων  πληθυσμιακών 
απογραφών για τα έτη 1991, 2001 και 2011:

Δύο (2) ερευνητές με :
• Πολυετή  εμπειρία  σε  ανάπτυξη  και  διαχείριση  βάσεων  απογραφικών  δεδομένων 
μεγάλου όγκου. 



• Άριστη  γνώση  χρήσης  λογισμικών  κατασκευής  και  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων 
(ORACLE, MS SQL, MySQL).
• Άριστη  γνώση της δομής  και  λειτουργίας της εφαρμογής  "ΠΑΝΟΡΑΜΑ Απογραφικών 
Δεδομένων"  του  ΕΚΚΕ που  αποτελεί  το  λειτουργικό  πρότυπο  και  βάση 
εκκίνησης/προϋπάρχουσα  υποδομή  στην  οποία  θα  στηριχθεί  η  ανάπτυξη  των  βάσεων 
δεδομένων και της σχετικής διαδικτυακής πύλης.

Έως δύο (2) ερευνητές με:
• Εμπειρία σε διαχείριση βάσεων δεδομένων μεγάλου όγκου. 
• Γνώση χρήσης λογισμικών κατασκευής και διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ORACLE, MS 
SQL, MySQL).

Επιπλέον  απαραίτητα  προσόντα  για  τους  δύο  (2)  ερευνητές  που  θα  ασχοληθούν  με  την 
ανάπτυξη  και  διαχείριση  διαδικτυακής  πύλης  παρουσίασης  και  συνδυαστικής  αναζήτησης 
των δεδομένων :

• Πολυετή  εμπειρία  σε  ανάπτυξη  και  διαχείριση  διαδικτυακών  εφαρμογών  που 
χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου. 
• Πολυετή εμπειρία σε έργα γραφιστικής και web design.
• Άριστη γνώση χρήσης λογισμικών κατασκευής δυναμικών ιστοσελίδων (ASP.NET, PHP).

• Άριστη γνώση γραφιστικών πακέτων και πακέτων επεξεργασίας εικόνας.

Οι ερευνητές της ομάδας που θα επιλεγεί  θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, η 
χρονική  διάρκεια  της  οποίας  ποικίλλει  ανάλογα  με  το φόρτο  εργασιών που θα κληθούν να 
καλύψουν οι υποψήφιοι καθώς και τις συνθήκες υλοποίησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η 
διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/7/2015 ημερομηνία λήξης του έργου. 
Το ύψος της αμοιβής ανά σύμβαση θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα 
ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Η  επιλογή  της  πρότασης  θα  γίνει  ύστερα  από  εκτίμηση  των  απαραίτητων  και  πρόσθετων 
προσόντων  της  Ομάδας  των  υποψηφίων.  Ο  φορέας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  καλέσει  τους 
υποψηφίους σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά  (αναλυτικά  βιογραφικά  σημειώματα,  τεκμηρίωση  σπουδών  καθώς και  λοιπά  
δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών,  Κρατίνου  9,  105  52  Αθήνα  (8ος  όροφος  –  Γραφείο 
Πρωτοκόλλου) μέχρι και την Παρασκευή 22/03/2013 και ώρα 14:30.

Η  υποβολή  των  βιογραφικών  και  των  σχετικών  δικαιολογητικών,  μπορεί  να  γίνει  και 
ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση (με την ένδειξη: για το έργο ΚΡΗΠΙΣ) αλλά θα πρέπει να 
έχουν  παραληφθεί,  με  ευθύνη του  ενδιαφερόμενου,  έως  την  ανωτέρω ημερομηνία.  Δεν  θα 
γίνουν δεκτές προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γυπαράκη Αθηνά (τηλ. 210 7491636) ή  με 
την κα Κοσμά Ειρήνη (τηλ. 210 7491678), email επικοινωνίας: iurs@ekke.gr


