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Θέμα: Πλήρωση  οκτώ θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης
με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων

στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

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.  4906/ΦΟΡ/257/13.5.1995  Εσωτερικός  Κανονισμός
Λειτουργίας του ΕΚΚΕ (ΦΕΚ 219/Β/1995)

5. Την Απόφαση με Α.Π. 92805/2.7.2017 «Ορισμός αιρετών εκπροσώπων ……
και  τροποποίηση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ»  (ΦΕΚ
283/Υ.Ο.Δ.Δ./2017)

6. Την Απόφαση με Α.Π. 7710/20.6.2013 «Διορισμός του Νικολάου Δεμερτζή
του  Πελοπίδα  στη  θέση  του  Διευθυντή  του  ΕΚΚΕ»   (ΦΕΚ
293/Υ.Ο.Δ.Δ./2013)

7. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ
L156/16.06.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α
297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού

8. Το  αρθ.  64  του  Ν.  4485/2017  (ΦΕΚ  114/  Α/04.08.2017)  «Οργάνωση  και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις»

9. Το  αρθ.  12  της  με  Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020  (ΦΕΚ  3521/Β/01.11.2016)
Υπουργικής  Απόφασης  τροποποίησης  και  αντικατάστασης  της  υπ΄  αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

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

11. Την  με  Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4035/1136/Α2/29.07.2016  Πρόσκληση για  την
υποβολή  προτάσεων  (Κωδικός  Πρόσκλησης  031)  με  τίτλο  «ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ»

12. Την με Α.Π. 4308/1364/Α2/8/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Έρευνα,  Εκπαίδευση  και  Υποδομές  ο  τριγωνισμός  των  αξόνων
στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» και κωδικό MIS5002378

13. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
259/15-02-2018 συνεδρίασή του (θέμα 13ο).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση οκτώ θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο  «Έρευνα,  Εκπαίδευση  και  Υποδομές  ο  τριγωνισμός  των  αξόνων
στρατηγικής  ανάπτυξης  του  ΕΚΚΕ  (REDI)» (MIS5002378)  στο  «Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών».
Ακολουθεί η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτ. Διαν.
 Γραφείο Προέδρου
 Δ/νση Διοικητικού
 Ειδικός Λογαριασμός 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές
ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό
ΟΠΣ  5002378,  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στη  Δράση  «Στρατηγική  Ανάπτυξης
Ερευνητικών  και  Τεχνολογικών  Φορέων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)  που
χρηματοδοτείται  από  την  ΣΑΕ1451  με  κωδικό  πράξης  ΣΑ  (ενάριθμο)
2017ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ),  το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών προτίθεται  να
απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης
έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την
ανάληψη  των  σχετικών  έργων,  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  αναφέρονται  στη
συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο  της  παρούσας  Πρόσκλησης  προκηρύσσονται  οκτώ (8) θέσεις

έκτακτου προσωπικού το  οποίο  θα  απασχοληθεί  στο  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η
αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Αναλυτική  περιγραφή  των  θέσεων  με  τον  αντίστοιχο  κωδικό  κάθε  θέσης
παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί

στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος
για κάθε θέση.

Πληρέστερη  περιγραφή  του  αντικειμένου  κάθε  θέσης,  καθώς  και  τα
παραδοτέα  που  σχετίζονται  με  αυτή,  θα  αποτυπωθούν  στις  συμβάσεις  που  θα
συναφθούν  ανάμεσα  στο   Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών  και  το  επιλεγέν
προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται
με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται
από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΑΜΟΙΒΕΣ
Οι συνολικές αμοιβές  του έκτακτου προσωπικού  διαμορφώνονται σύμφωνα

με  τα  οριζόμενα  στη  σχετική  νομοθεσία  και  είναι  ανάλογες  των  προσόντων  των
επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Η συνολική αμοιβή για κάθε μια από
τις θέσεις 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.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα

στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και  το επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται
στον  Πίνακα  του  Παραρτήματος  για  κάθε  μία  από  τις  θέσεις  της  παρούσας
πρόσκλησης.

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό
μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και εφόσον
υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης,
μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 2 Μαΐου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

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

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι 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,  και  να  διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  30
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)

 Πτυχίο Θετικών Επιστημών

 Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή στην Στατιστική

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες έρευνας αγοράς και 
δημοσκοπήσεων στις παρακάτω εργασίες:

Εγκατάσταση – παραμετροποίηση - χρήση CAI (Computer Assisted 
Interviewing) συστημάτων 

Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων

Ηλεκτρονική διαχείριση περιπτώσεων (Case Management System)

Δειγματοληψία (με τη χρήση SPSS ή Excel)

Διαδικασίες στάθμισης (με τη χρήση SPSS ή Excel)

Σελίδα 4 από 27

ΑΔΑ: 7Μ4Η469ΗΕΟ-4ΛΠ



ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση SPSS και SPSS Syntax.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  30
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)

 Δημοσιεύσεις  σχετικές με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 39 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)

 Υποψήφιος  Διδάκτορας  ή  Διδάκτορας  στις   πολιτικές  ή/και  οικονομικές
επιστήμες ή/και τη στατιστική. 

 Επαγγελματική εμπειρία στην στατιστική ανάλυση.

 Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 39        (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  41
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ)

 Βασικός  τίτλος  σπουδών  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  με  ειδίκευση  στη
χωροταξία.

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια στους τουριστικούς προορισμούς
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημόσιων πολιτικών για τον τουρισμό και

τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
 Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών

και ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και  εκτέλεση χρηματοδοτούμενων

ερευνητικών έργων.
 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες. 
  Καλή  γνώση της Αγγλικής.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  41
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ)

 Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  42
(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο
Τουριστικό Μάρκετινγκ.

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
 Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στον βιώσιμο τουρισμό και τα τουριστικά

προϊόντα.
 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες. 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 42 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 Καλή  γνώση της Αγγλικής. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  44
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στον
Τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος.

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
 Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  44
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

 Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  47
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ)

 Βασικός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.  
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις πολιτισμικές επιστήμες.
 Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στην  διαχείριση  και  υποστήριξη  υπηρεσιών  και

ερευνητικών έργων.
 Αποδεδειγμένη  εμπειρία  στη  συγγραφή  και  δημοσίευση  πολιτισμικών

κειμένων.
 Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  47
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ)

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 Συνεργασία με πολιτισμικές ομάδες.
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ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  48
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)

 Βασικός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών.
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική.
 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  σε  αντικείμενα  που  αφορούν  τον

Τουρισμό
 Τεκμηριωμένη  Εμπειρία  στην  διαχείριση  και  εκτέλεση  υπηρεσιών  και

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
 Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  48
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)

 Συμμετοχή-οργάνωση σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες ή 
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον Τουρισμό. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 49 (ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη ή/και τις  Διεθνείς
Σπουδές.

 Εκπαιδευτική  ή/και  επαγγελματική  εξειδίκευση  στη  Δημόσια  Διοίκηση  και
ιδίως στην Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη.

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ενασχόληση με ειδικές μορφές
στον Τουρισμό και στη χάραξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.

 Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών στις ειδικές
μορφές τουρισμού και ιδίως του ιαματικού.

 Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.
 Αποδεδειγμένη  ικανότητα  ανάλυσης  πρωτογενών  και  δευτερογενών

δεδομένων.
 Γνώση MS Office (Word, Excel).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  49  (ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)

 Πολύ καλή ή Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 

Η  επιλογή  των  υποψηφίων  για  κάθε  θέση  πραγματοποιείται  μετά  από
βαθμολόγηση  των  υποβληθεισών  προτάσεων  βάσει  συγκεκριμένων  κριτηρίων
αναλόγως με τις  ειδικές απαιτήσεις  της κάθε θέσης.  Τα κριτήρια αξιολόγησης για
κάθε θέση παρατίθενται  στους  ακόλουθους πίνακες.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης  θα
καλέσει  τους  τρεις  (3)  επικρατέστερους  εκ  των  υποψηφίων  σε  προσωπική
συνέντευξη, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την αξιολόγησή τους.  

Η  επιλογή  των  υποψηφίων  για  κάθε  θέση  πραγματοποιείται  μετά  από
βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  30
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες 

1.
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη 
διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων 
στις εργασίες που προαναφέρθηκαν.

70

(Έως 70 μονάδες, 10 
μονάδες για κάθε 
τεκμηριωμένο έτος 
εμπειρίας με μέγιστο 
τις 70 μονάδες

2. Δημοσιεύσεις σχετικές με έρευνες αγοράς και 
δημοσκοπήσεις

20

(Έως 20 μονάδες 2 
μονάδες για κάθε 
δημοσίευση με 
μέγιστο τις 10 
δημοσιεύσεις)

3.
Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  39
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1. Επαγγελματική εμπειρία στην στατιστική ανάλυση 40

2.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις Κοινωνικές 
Επιστήμες

30

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 20

4. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  41
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1.
Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο 
της θέσης

35

2. Ερευνητική εμπειρία 25

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 15

4.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή 
ημερίδες

15

5. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 42 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1.
Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο 
της θέσης

35

2. Ερευνητική εμπειρία 25

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 15

4.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή 
ημερίδες

15

5. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  44
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1.
Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο 
της θέσης

35

2. Ερευνητική εμπειρία 25

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 15

4.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή 
ημερίδες

15

5. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100
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ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  47
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1.
Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο 
της θέσης

35

2.
Εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και 
ερευνητικών έργων.

30

3.
Εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση πολιτισμικών 
κειμένων

25

4. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  48
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1.
Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών και 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

40

2. Ερευνητική εμπειρία 40

3. Συμμετοχή-οργάνωση σε επιστημονικά συνέδρια 10

4. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    ΓΙΑ ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  49  (ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μονάδες

1.
Εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση με 
την Δημόσια Διοίκηση στην Τουριστική Οικονομία 
και Ανάπτυξη

30

2.
Εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών στις ειδικές
μορφές τουρισμού και ιδίως του ιαματικού

20

3.
Ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών 
δεδομένων

20

4. Εμπειρία στην ενασχόληση με ειδικές μορφές στον Τουρισμό 20
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ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
5. Επικοινωνιακές δεξιότητες - Συνέντευξη 10

ΣΥΝΟΛΟ 100

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στο  φάκελο  υποβολής  της  πρότασης  κάθε  ενδιαφερόμενου  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 αποδεικνύουν την επαγγελματική

εμπειρία (όπου απαιτείται)
 Συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύουν την τεκμηρίωση της

ερευνητικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).

Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία δεν προκύπτει  σαφώς
από  την  σύμβαση  απαιτείται  και  σχετική  βεβαίωση  εργοδότη  στην  οποία  να
αναγράφεται  αναλυτικά το παραχθέν έργο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να υποβάλουν την πρότασή τους,  αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για  την   Πράξη  «Έρευνα,  Εκπαίδευση  και  Υποδομές:  ο  τριγωνισμός  των  αξόνων
στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002378 και  τη
θέση: (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης),  στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι
και την  Τρίτη     13/03/2018   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  της  πρότασης  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν
ελλειπόντων  δικαιολογητικών  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων. 

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν ή θα παραδοθούν στο ΕΚΚΕ μετά την
ανωτέρω  ημερομηνία  και  ώρα  θα  απορρίπτονται  ως  εκπρόθεσμες  και  δε  θα
αξιολογούνται. Ελλιπείς προτάσεις και προτάσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε
θα  ληφθούν  υπ’ όψιν.  Προσόντα  που  αναφέρονται  είτε  στην  πρόταση,  είτε  στο
βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων
δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική
κατάταξη των υποψηφίων.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση για μία μόνο θέση
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ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στον   κ.  Ουδενιώτη  Νεκτάριο  /  τηλ.  210  7491605   necoud  @  ekke  .  gr ή  στον  κ.
Καρανίκα Ευάγγελο /τηλ. 210 7491794/ ekaranik  @  ekke  .  gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης 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 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 της πρότασης, 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 για επικύρωση στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Για την πλήρωση των θέσεων με κωδικούς  30, 39, 41, 42, 44, 47, 48 & 49 θα
κληθούν  σε  συνέντευξη  οι  τρείς  επικρατέστεροι  εκ  των  υποψήφιων  ενώπιον  της
παραπάνω επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά  την  έγκρισή  τους  από  το  Δ.Σ.  του  «Εθνικού  Κέντρου  Κοινωνικών

Ερευνών»    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 θέσης της παρούσας

Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα :
A. Υποβολής  ένστασης  κατά  της  κατάταξής  τους  εντός  προθεσμίας  5

εργάσιμων ημερών από την επομένη 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 ημερολογιακών 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 ορισθησομένη 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 (ή αίτηση) / Πράξη
«Έρευνα,  Εκπαίδευση  και  Υποδομές:  ο  τριγωνισμός  των  αξόνων  στρατηγικής
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ανάπτυξης  του  ΕΚΚΕ  (REDI)»   με  κωδικό  ΟΠΣ  (MIS)  5002378  /  Θέση:
( (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη 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
οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η  ανάθεση  των  έργων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην

Πρόσκληση  της  Δράσης  «Στρατηγική  Ανάπτυξης  Ερευνητικών  και
Τεχνολογικών Φορέων»  και την Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «Έρευνα,
Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης
του ΕΚΚΕ (REDI)» και κωδικό MIS 5002378.

2. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Πράξης  και  εφόσον  προκύψει  ανάγκη
αντικατάστασης  προσώπων  που  έχουν  επιλεγεί  σύμφωνα  με  την  παρούσα
Πρόσκληση,  η  αντικατάσταση  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  επιλογή  -βάσει
βαθμολογίας/μοριοδότησης-  άλλου/ων  υποψηφίου/ων  από  το  συντεταγμένο
πίνακα κατάταξης

3. Για  τους  ενδιαφερομένους,  των  οποίων  οι  τίτλοι  σπουδών  τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης  (προπτυχιακών και  μεταπτυχιακών)  αποτελούν  απαιτούμενο ή
συνεκτιμώμενο  τυπικό  προσόν  και  έχουν  χορηγηθεί  από  ιδρύματα  του
εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης
του ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Η γνώση της ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται) αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η  γνώση  της   Άριστης  γνώσης/Γνώσης  του  MS Office (Word,  Excel)
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να
ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

7. Η  παρούσα  διαδικασία  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  μέσω
υποβολής  προτάσεων  για  σύναψη  σύμβασης  επισημαίνεται  ότι  δεν  είναι
διαγωνιστική,  ενώ  η  τυχόν  επιλογή  αντισυμβαλλόμενου  συνιστά  αποδοχή
πρότασης  και  ουδόλως  πληροί  τις  προϋποθέσεις  κατάρτισης  σύμβασης
εξαρτημένης  εργασίας  ή  αντιστοίχου,  παρομοίου  συμβατικού  δεσμού.  Η
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συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  ουδόλως  δύναται  να  δημιουργήσει
δικαίωμα προσδοκίας  ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των
συμμετεχόντων. 

8. Η  συμμετοχή  συνεπάγεται  πλήρη  αποδοχή  των  όρων  της  παρούσας
Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

9. H παρούσα  Πρόσκληση  θα  δημοσιευτεί  στην  ιστοσελίδα  του  Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   («http://www.ekke.gr») και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης

Α/Α

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ

ΘΕΣΗ
Σ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(μήνες)
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ

1 30 Πληροφορικός
-Στατιστικός

Αντικείμενο:

Ο  ανάδοχος  θα  αναλάβει  τη  συγγραφή  εκπαιδευτικού
υλικού  για  το  ρόλο  του  πληροφορικού  και  του
δειγματολήπτη σε έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις καθώς
και  σε  κοινωνικές  έρευνες.  Οι  ρόλοι  δύνανται  να
διαφοροποιούνται  ανά  τύπο  έρευνας  (έρευνα  αγοράς,
δημοσκόπηση,  κοινωνική  έρευνα),  μέθοδο  συλλογής
δεδομένων  και  χρήση  ή  μη  CAI συστημάτων  (CAPI,
CATI,  CAWI). Ο ανάδοχος θα αναδείξει το εκπαιδευτικό
υλικό μέσα από πλήθος παραδειγμάτων σε έρευνες αγοράς,
δημοσκοπήσεις  και  κοινωνικές  έρευνες,  θα  παραθέσει
SPSS syntaxes και παραδείγματα στο excel σε σχέση με τη
δειγματοληψία,  τις  διαδικασίες  στάθμισης καθώς και  για
τις  εκ  των  υστέρων  κωδικοποιήσεις,  θα  παραθέσει  τις
λειτουργίες  των  CAI συστημάτων  και  εν  τέλει  θα
συνεργαστεί  με  τον  γραφίστα  για  τη  δημιουργία
πολυμεσικού  υλικού  (εικόνων  και  βίντεο)  που  θα
αναδείξουν περαιτέρω το εκπαιδευτικό υλικό.

Απαιτήσεις:

Αντίληψη  των  επιχειρησιακών  διαδικασιών  που

15 Μεταπτυχιακό 12.000€

(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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απαιτούνται για τις έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεων σε
συνδυασμό με συγγραφική ικανότητα.

  

Παραδοτέα:

Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας  3:  Π3.1  (Διάγραμμα  ροής  μεθοδολογικών
διαδικασιών  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  ερευνών
αγοράς,  δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών),  Π3.2
Συμμετοχή στη συγγραφή τμήματος εκπαιδευτικού υλικού.

2 39 Πολιτικός
Επιστήμονας -

Στατιστικός

Αντικείμενο:

Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός  σε  Θαλάσσιες  Προστατευόμενες  περιοχές  και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:

- Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων που
θα  προκύψουν  από  ημι-δομημένες  συνεντεύξεις
(Έρευνα Πεδίου σε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων
και  φορέων-ομάδων  συμφερόντων  (stakeholders)  και
την  τηλεφωνική  έρευνα σε  αντιπροσωπευτικό  δείγμα
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

20 Υποψήφιος
Διδάκτορας ή
Διδάκτορας

18.200€

(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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- Διαμόρφωση βάσης δεδομένων (αρχεία excel & spss).
- Συμμετοχή  στη  σύνταξη  της  μελέτης

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
- Συμμετοχή στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και στη

σύνταξη της τελικής έκθεσης ευρημάτων. 

Παραδοτέα:
Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας 4: 
- Π4.2.  Βάση  δεδομένων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη

ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία
θα εισαχθεί στο αποθετήριο ερευνών του ΕΚΚΕ. 

- Π4.3  Έκθεση  ευρημάτων  πρωτογενών  και
δευτερογενών ερευνών.

- Π4.4 Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο. 

3 41 Αρχιτέκτονας -
Χωροτάκτης -

Χωρική
Ανάπτυξη και

Διαχείριση
Τουριστικών
Προορισμών

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός  σε  Θαλάσσιες  Προστατευόμενες  περιοχές  και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:
- Διαμόρφωση Ερευνητικού Πλαισίου για τις περιοχές με

Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ).

20 Διδακτορικός
τίτλος

σπουδών

10.000
(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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- Συντονισμός  και  συμμετοχή  στη  διεξαγωγή  έρευνας
πεδίου  σε  εκπροσώπους  κοινωνικών  εταίρων  και
φορέων-ομάδων συμφερόντων (stakeholders). 

- Συμμετοχή  στον  συντονισμό  της  διεξαγωγής  της
τηλεφωνικής  έρευνας  αντιπροσωπευτικού  δείγματος
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

- Ανάλυση  πρωτογενών  και  δευτερογενών  δεδομένων
καθώς και διαμόρφωση βάσης δεδομένων. 

- Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης οικονομικών και
χωροταξικών  επιπτώσεων,  ανάλυση  των
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της τελικής έκθεσης. 

- Συντονισμός της ενημερωτικής εκστρατείας. 
- Υποστήριξη  και  συμμετοχή  στο  Καινοτομικό

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής.

Παραδοτέα:

Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας 4: 
Ερευνητικό  Πλαίσιο-Χαρτογράφηση  του  υφιστάμενου
πλαισίου  διακυβέρνησης  για  τις  περιοχές  με  Ιαματικούς
Φυσικούς  Πόρους,  καθώς  και  για  την  ανάπτυξη
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  αυτές.  Βάση
δεδομένων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  ειδικών  και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο
αποθετήριο  ερευνών  του  ΕΚΚΕ.  Έκθεση  ευρημάτων
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πρωτογενών  και  δευτερογενών  ερευνών.  Ανακοίνωση  σε
επιστημονικό  συνέδριο.  Δημοσίευση  σε  επιστημονικό
περιοδικό  με  κριτές.  Ενημερωτικό  υλικό  για  το  κοινό.
Υποστηρικτικό  υλικό  για  το  Καινοτομικό  Εργαστήριο
Δημόσιας  Πολιτικής.  Πρακτικά  Εργαστηρίου  Δημόσιας
Πολιτικής και προτάσεις πολιτικής (policy paper).

4 42 Σύμβουλος
Επιχειρήσεων -
Προώθηση και

προβολή
Τουριστικών
Προϊόντων

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός  σε  Θαλάσσιες  Προστατευόμενες  περιοχές  και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:
- Διαμόρφωση Ερευνητικού Πλαισίου για τις περιοχές με

Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ).
- Συντονισμός  και  συμμετοχή  στη  διεξαγωγή  έρευνας

πεδίου  σε  εκπροσώπους  κοινωνικών  εταίρων  και
φορέων-ομάδων συμφερόντων (stakeholders). 

- Συμμετοχή  στον  συντονισμό  της  διεξαγωγής  της
τηλεφωνικής  έρευνας  αντιπροσωπευτικού  δείγματος
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

- Ανάλυση  πρωτογενών  και  δευτερογενών  δεδομένων
καθώς και διαμόρφωση βάσης δεδομένων. 

- Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης οικονομικών και

20 Διδακτορικός
τίτλος

σπουδών

4.500,00
(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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χωροταξικών  επιπτώσεων,  ανάλυση  των
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της τελικής έκθεσης. 

- Συντονισμός της ενημερωτικής εκστρατείας. 
- Υποστήριξη  και  συμμετοχή  στο  Καινοτομικό

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής.

Παραδοτέα:

Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας 4: 
Ερευνητικό  Πλαίσιο-Χαρτογράφηση  του  υφιστάμενου
πλαισίου  διακυβέρνησης  για  τις  περιοχές  με  Ιαματικούς
Φυσικούς  Πόρους,  καθώς  και  για  την  ανάπτυξη
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  αυτές.  Βάση
δεδομένων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  ειδικών  και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο
αποθετήριο  ερευνών  του  ΕΚΚΕ.  Έκθεση  ευρημάτων
πρωτογενών  και  δευτερογενών  ερευνών.  Ανακοίνωση  σε
επιστημονικό  συνέδριο.  Δημοσίευση  σε  επιστημονικό
περιοδικό  με  κριτές.  Ενημερωτικό  υλικό  για  το  κοινό.
Υποστηρικτικό  υλικό  για  το  Καινοτομικό  Εργαστήριο
Δημόσιας  Πολιτικής.  Πρακτικά  Εργαστηρίου  Δημόσιας
Πολιτικής και προτάσεις πολιτικής (policy paper).
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5 44 Οικονομολόγος
- Οργάνωση και

Διοίκηση
Ειδικών

Τουριστικών
Προϊόντων

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός  σε  Θαλάσσιες  Προστατευόμενες  περιοχές  και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:
- Διαμόρφωση Ερευνητικού Πλαισίου για τις περιοχές με

Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ).
- Συντονισμός  και  συμμετοχή  στη  διεξαγωγή  έρευνας

πεδίου  σε  εκπροσώπους  κοινωνικών  εταίρων  και
φορέων-ομάδων συμφερόντων (stakeholders). 

- Συμμετοχή  στον  συντονισμό  της  διεξαγωγής  της
τηλεφωνικής  έρευνας  αντιπροσωπευτικού  δείγματος
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

- Ανάλυση  πρωτογενών  και  δευτερογενών  δεδομένων
καθώς και διαμόρφωση βάσης δεδομένων. 

- Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης οικονομικών και
χωροταξικών  επιπτώσεων,  ανάλυση  των
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της τελικής έκθεσης. 

- Συντονισμός της ενημερωτικής εκστρατείας. 
- Υποστήριξη  και  συμμετοχή  στο  Καινοτομικό

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής.

Παραδοτέα:

20 Διδακτορικός
τίτλος

σπουδών

4.500,00
(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας 4: 
Ερευνητικό  Πλαίσιο-Χαρτογράφηση  του  υφιστάμενου
πλαισίου  διακυβέρνησης  για  τις  περιοχές  με  Ιαματικούς
Φυσικούς  Πόρους,  καθώς  και  για  την  ανάπτυξη
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  αυτές.  Βάση
δεδομένων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  ειδικών  και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο
αποθετήριο  ερευνών  του  ΕΚΚΕ.  Έκθεση  ευρημάτων
πρωτογενών  και  δευτερογενών  ερευνών.  Ανακοίνωση  σε
επιστημονικό  συνέδριο.  Δημοσίευση  σε  επιστημονικό
περιοδικό  με  κριτές.  Ενημερωτικό  υλικό  για  το  κοινό.
Υποστηρικτικό  υλικό  για  το  Καινοτομικό  Εργαστήριο
Δημόσιας  Πολιτικής.  Πρακτικά  Εργαστηρίου  Δημόσιας
Πολιτικής και προτάσεις πολιτικής (policy paper).

6 47 Πολιτισμολόγος
- Διαχείριση

Πολιτισμικών
Εκδηλώσεων

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός  σε  Θαλάσσιες  Προστατευόμενες  περιοχές  και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:

20 Μεταπτυχιακός
τίτλος

σπουδών

2.600
(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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- Διαμόρφωση Ερευνητικού Πλαισίου για τις περιοχές με
Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ).

- Συντονισμός  και  συμμετοχή  στη  διεξαγωγή  έρευνας
πεδίου  σε  εκπροσώπους  κοινωνικών  εταίρων  και
φορέων-ομάδων συμφερόντων (stakeholders). 

- Συμμετοχή  στον  συντονισμό  της  διεξαγωγής  της
τηλεφωνικής  έρευνας  αντιπροσωπευτικού  δείγματος
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

- Ανάλυση  πρωτογενών  και  δευτερογενών  δεδομένων
καθώς και διαμόρφωση βάσης δεδομένων. 

- Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης οικονομικών και
χωροταξικών  επιπτώσεων,  ανάλυση  των
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της τελικής έκθεσης. 

- Συντονισμός της ενημερωτικής εκστρατείας. 
- Υποστήριξη  και  συμμετοχή  στο  Καινοτομικό

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής.

Παραδοτέα:

Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας 4: 
Ερευνητικό  Πλαίσιο-Χαρτογράφηση  του  υφιστάμενου
πλαισίου  διακυβέρνησης  για  τις  περιοχές  με  Ιαματικούς
Φυσικούς  Πόρους,  καθώς  και  για  την  ανάπτυξη
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  αυτές.  Βάση
δεδομένων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  ειδικών  και
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εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο
αποθετήριο  ερευνών  του  ΕΚΚΕ.  Έκθεση  ευρημάτων
πρωτογενών  και  δευτερογενών  ερευνών.  Ενημερωτικό
υλικό  για  το  κοινό.  Υποστηρικτικό  υλικό  για  το
Καινοτομικό Εργαστήριο Δημόσιας  Πολιτικής.  Πρακτικά
Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και προτάσεις πολιτικής
(policy paper).

7 48 Πληροφορικός - 
Διαχείριση - 
Συντονισμός 
Ερευνητικών 
Προγραμμάτων 
σχετικών με τον 
Τουρισμό

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου 
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και 
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:
- Διαμόρφωση Ερευνητικού Πλαισίου για τις περιοχές με

Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ).
- Συντονισμός και συμμετοχή στη διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου σε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και 
φορέων-ομάδων συμφερόντων (stakeholders).

- Συμμετοχή στον συντονισμό της διεξαγωγής της 
τηλεφωνικής έρευνας αντιπροσωπευτικού δείγματος 
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

- Ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων 

20 Μεταπτυχιακός
τίτλος

σπουδών

6.000
(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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καθώς και διαμόρφωση βάσης δεδομένων.
- Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης οικονομικών και 

χωροταξικών επιπτώσεων, ανάλυση των 
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της τελικής έκθεσης.

- Συντονισμός της ενημερωτικής εκστρατείας.
- Υποστήριξη και συμμετοχή στο Καινοτομικό 

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής.

Παραδοτέα:

Συμμετοχή στα ακόλουθα παραδοτέα του Πακέτου 
Εργασίας 4:
Ερευνητικό Πλαίσιο-Χαρτογράφηση του υφιστάμενου 
πλαισίου διακυβέρνησης για τις περιοχές με Ιαματικούς 
Φυσικούς Πόρους, καθώς και για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αυτές. Βάση 
δεδομένων για την αειφόρο ανάπτυξη ειδικών και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο 
αποθετήριο ερευνών του ΕΚΚΕ. Έκθεση ευρημάτων 
πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών. Ενημερωτικό 
υλικό για το κοινό. Υποστηρικτικό υλικό για το 
Καινοτομικό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής. Πρακτικά 
Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και προτάσεις πολιτικής
(policy paper).
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8 49 Δημόσια
Διοίκηση στον

Τουρισμό -
Διαχείριση

Τουριστικής
Ανάπτυξης

Αντικείμενο:
Συμμετοχή στις ενέργειες και στα παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 4 «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός
τουρισμός  σε  Θαλάσσιες  Προστατευόμενες  περιοχές  και
Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων».

Απαιτήσεις:
- Διαμόρφωση Ερευνητικού  Πλαισίου  για  τις  περιοχές  με

Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ).
- Συντονισμός και συμμετοχή στη διεξαγωγή έρευνας πεδίου

σε  εκπροσώπους  κοινωνικών  εταίρων  και  φορέων-
ομάδων συμφερόντων (stakeholders). 

- Συμμετοχή  στον  συντονισμό  της  διεξαγωγής  της
τηλεφωνικής  έρευνας  αντιπροσωπευτικού  δείγματος
του πληθυσμού των Κυκλάδων.

- Ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων καθώς
και διαμόρφωση βάσης δεδομένων. 

- Συμμετοχή  στη  σύνταξη  της  μελέτης  οικονομικών  και
χωροταξικών  επιπτώσεων,  ανάλυση  των
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη της τελικής έκθεσης. 

- Συντονισμός της ενημερωτικής εκστρατείας. 
- Υποστήριξη και συμμετοχή στο Καινοτομικό Εργαστήριο

Δημόσιας Πολιτικής.

20 Μεταπτυχιακός
τίτλος

σπουδών

2.500
(συμπεριλαμβ
ανομένων των

νόμιμων
κρατήσεων
καθώς και

εργοδοτικών
εισφορών)
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Παραδοτέα:

Συμμετοχή  στα  ακόλουθα  παραδοτέα  του  Πακέτου
Εργασίας 4: 
Ερευνητικό  Πλαίσιο-Χαρτογράφηση  του  υφιστάμενου
πλαισίου  διακυβέρνησης  για  τις  περιοχές  με  Ιαματικούς
Φυσικούς  Πόρους,  καθώς  και  για  την  ανάπτυξη
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  αυτές.  Βάση
δεδομένων  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  ειδικών  και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο
αποθετήριο  ερευνών  του  ΕΚΚΕ.  Έκθεση  ευρημάτων
πρωτογενών  και  δευτερογενών  ερευνών.  Ενημερωτικό
υλικό  για  το  κοινό.  Υποστηρικτικό  υλικό  για  το
Καινοτομικό Εργαστήριο Δημόσιας  Πολιτικής.  Πρακτικά
Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και προτάσεις πολιτικής
(policy paper).
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