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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το ΕΚΚΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει νέο/α ερευνητή/τρια με σύμβαση μίσθωσης έργου 
για απασχόληση στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα  DIVERCITIES - Governing 
Urban  Diversity:  Creating  Social  Cohesion,  Social  Mobility  and  Economic 
Performance in Today's Hyper-diversified Cities (FP7 Project). 

Απαραίτητα προσόντα 

• O υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει πρόσφατα διδακτορική διατριβή (έως 
τρία έτη πριν την έναρξη της σύμβασης) ή να εκπονεί διδακτορική διατριβή (για 
συνεχόμενο διάστημα τουλάχιστον τριών ετών ως την έναρξη της σύμβασης) στα 
επιστημονικά  πεδία  Κοινωνιολογίας,  Κοινωνικής  Γεωγραφίας,  Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Πολιτικής Επιστήμης.

• Ερευνητική  εμπειρία  και  επιστημονικές  δημοσιεύσεις  στο  πεδίο  των  Αστικών 
Σπουδών  (Urban  Studies)  στο  οποίο  εντάσσεται  το  εν  λόγω  ερευνητικό 
πρόγραμμα.

• Εξοικείωση  με  ποιοτικές  μεθόδους  έρευνας  και  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  και 
ανάλυση ημι-δομημένων συνεντεύξεων. 

• Άριστη γνώση αγγλικών για τη σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων, δημοσιεύσεων 
κ.λπ. και τη συχνή συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις συνεργασίας.

Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου μπορεί να φτάσει έως τους 30 μήνες. 
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής 
διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
της. 



Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής θα περιλάβει δύο φάσεις:
• Κατά  την  πρώτη  φάση  θα  επιλεγεί  αριθμός  υποψηφίων  με  βάση  τα 
προσόντα  και  τη  συνάφεια  με  το  αντικείμενο  του  προγράμματος,  όπως  αυτά  θα 
προκύπτουν από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων. 
• Κατά τη δεύτερη φάση θα δοθεί χρόνος μίας εβδομάδας στους επιλεγμένους 
υποψηφίους να προετοιμαστούν για συνέντευξη, έχοντας στη διάθεσή τους εκτενείς 
πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

• Αίτηση υποβολής πρότασης
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Αντίγραφα  των  τίτλων  σπουδών (και  των  πιστοποιητικών  αναγνώρισής  τους  εφόσον 
πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων της αλλοδαπής) θα ζητηθούν με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  καλούνται  να  καταθέσουν  τις  προτάσεις  τους  στην  ακόλουθη 
διεύθυνση:
Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών,  Κρατίνου  9,  105  52  Αθήνα  (8ος όροφος  – 
Γραφείο Πρωτοκόλλου) μέχρι και τη Δευτέρα 22/07/2013 και ώρα 14:30. 
Η υποβολή μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση (με την ένδειξη: 
για  το  έργο  DIVERCITIES)  αλλά  θα  πρέπει  να  έχουν  παραληφθεί  με  ευθύνη  του 
ενδιαφερόμενου έως την ανωτέρω ημερομηνία. 
Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Νίκο Σουλιώτη (τηλ. 210 7491653 
–  nsouliotis@ekke.gr)  ή  με  τον  κ.  Γιώργο  Κανδύλη  (τηλ.  210  7491651 – 
gkandyl@ekke.gr)
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