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E-mail: president@ekke.gr   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 

«Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of Refugee 

Children and Youth» και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ 

 

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 88453/3.6.2019 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 

ΕΚΚΕ (ΦΕΚ  2280/Β/2019) 

5. Την Απόφαση με Α.Π. 179687/25/10/2018 «Διορισμός του Νικολάου 

Δεμερτζή του Πελοπίδα στη θέση του Διευθυντή του ΕΚΚΕ»  (ΦΕΚ 

633/Υ.Ο.Δ.Δ./2018) 

6. Την Απόφαση με Α.Π. 12119/03.02.2020  «α) Διορισμός του Τσέκου 

Θεοδώρου στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), β) ορισμός αυτού, ως 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα και γ) 

ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα»  (ΦΕΚ 79/Υ.Ο.Δ.Δ./2020) 
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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 

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 άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Τις διατάξεις του αρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών 

στο Δημόσιο Τομέα.  

10.  Την με Α.Π. 44476/17.2.2022 (ΑΔΑ ΨΡΜΘ16Μ77Γ- Λ2Ψ) Απόφαση 

Χορήγησης Χρηματοδότησης. 

11. Tην απόφαση με Α.Π. 578/114ΓΠ/17.03.2022 (ΑΔΑ 6ΔΞΑ469ΗΕΟ-ΒΡΒ) 

του Προέδρου του ΔΣ του «Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών», με την 

οποία εγκρίθηκε ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου.  

12. Την απόφαση που έχει ληφθεί στην με αρ. 308/15-04-2022 συνεδρίαση του 

ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε  η Προκήρυξη μιας θέσεως έκτακτου προσωπικού 

στο πλαίσιο της Πράξης (Θέμα  10
ο
). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο «Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance 

of Refugee Children and Youth» και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο 

ΕΛΙΔΕΚ. 

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 

 Δ/ντής ΙΚΕ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Understanding Risk and Resilience in the 

Educational Performance of Refugee Children and Youth» και κωδικό 4350 που 

έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ 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. Το έργο αποσκοπεί στην  εμπειρική διερεύνηση 

των παραγόντων που καθορίζουν  την πρόσβαση και  παρακολούθηση της 

δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης από τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. 

Ειδικότερα στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου της ψυχικής ανθεκτικότητας στην 

εκπαιδευτική τους επίδοση, ως προς τέσσερα αλληλένδετα επίπεδα αναφοράς α) τα 

ατομικά χαρακτηριστικά, β) το οικογενειακό περιβάλλον  γ) το σχολικό περιβάλλον 

και την ευρύτερη κοινότητα καθώς και  τη διάδραση μεταξύ τους και δ) και τις 

στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας υποδοχής.  

 

 

ΘΕΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πληρωθούν τρεις (3) θέσεις 

έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών μέσω σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε κάθε μία εκ των οποίων θα 

προσδιορίζεται η συγκεκριμένη απασχόληση στο έργο. Αναλυτική περιγραφή των 

θέσεων παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που 

σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ του  

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και των εξωτερικών συνεργατών που θα 

επιλεγούν. 

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 Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού διαμορφώνονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και είναι ανάλογες των προσόντων κάθε 
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επιλεγμένου υποψηφίου και της διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Οι συνολικές αμοιβές για τις θέσεις της 

παρούσας πρόσκλησης αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος και 

περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 

εργοδοτικών εισφορών όπου αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθεί ανάμεσα στο 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί παρατίθεται 

στον Πίνακα του Παραρτήματος. 

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 του έργου 

είναι η 1
η
 Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση που κατά τον προβλεπόμενο χρόνο 

υλοποίησης των συμβάσεων, το έργο παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι 

σχετίζονται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, η διάρκεια των συμβάσεων 

δύναται να παραταθεί έως την λήξη του έργου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού για τις προκηρυσσόμενες 

θέσεις ορίζεται η έδρα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και 

Αθηνάς ή οπουδήποτε αλλού συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο του έργου. 

   

 

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. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος συντονισμού και 

διαχείρισης έργου  

 Μεταδιδακτορική έρευνα στις Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση εμπειρικών 

κοινωνικών ερευνών  

 Τεκμηριωμένη εμπειρία συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων  

 Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις 
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     Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ  

 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ποσοτικές κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο τη 

μετανάστευση και ειδικότερα την εκπαίδευση, υγεία και ψυχική υγεία του 

μεταναστευτικού-προσφυγικού πληθυσμού.  

 Εξοικείωση με ψυχομετρικά εργαλεία.  

 Καλή γνώση στατιστικής 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΏΝ 

 

2 Υποψήφιοι Διδάκτορες στις Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες.  

 Τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής σε εμπειρικές κοινωνικές έρευνες 

 Εμπειρία συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων  

 Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ποσοτικές κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο τη 

μετανάστευση και ειδικότερα την εκπαίδευση, υγεία και ψυχική υγεία του 

μεταναστευτικού πληθυσμού.  

 Εξοικείωση με ψυχομετρικά εργαλεία.  

 Καλή γνώση στατιστικής 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ  του Υπεύθυνου Συντονισμού & 

Διαχείρισης του Έργου 

 

A/A Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας 

1 
Εμπειρία στο συντονισμό ερευνητικών 

έργων 

50 

(5 μονάδες για κάθε έτος 

επαγγελματικής 

εμπειρίας με μέγιστο τις 50 μονάδες) 

2 
Εμπειρία σε έρευνες για τη μετανάστευση 

 
20 

(5 μονάδες για κάθε  παρεμφερές έργο με 
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μέγιστο τις 20 μονάδες) 

3 

Συνάφεια της μεταδιδακτορικής έρευνας 

με το αντικείμενο του ερευνητικού 

προγράμματος 
15 

4 Συνέντευξη 15 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

A/A Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας 

1 
Εμπειρία συμμετοχής σε εμπειρικές 

κοινωνικές έρευνες  

 

50 

(5 μονάδες για κάθε έτος 

επαγγελματικής 

εμπειρίας με μέγιστο τις 50 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

2 
Εμπειρία σε έρευνες για τη μετανάστευση 

 

20  
(5 μονάδες για κάθε παρεμφερές έργο με 

μέγιστο τις 20 μονάδες) 

3 

Συνάφεια της εκπονούμενης διδακτορικής 

διατριβής με το αντικείμενο του 

ερευνητικού προγράμματος 
15 

4 Συνέντευξη 15 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική 

κατάταξη, θα επιλεγεί το άτομο/ που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία 

στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα 

σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2, 

Κριτήριο 3 και 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. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου/ης θα πρέπει να 

εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Αίτηση με αναφορά στον τίτλο της θέσης.  

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
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 Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. 

 Συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της 

ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: ekaranik@ekke.gr) ή 

ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων του έργου  «Understanding Risk and Resilience in the Educational 

Performance of Refugee Children and Youth» για τη θέση με τίτλο «Υπεύθυνος 

Συντονισμού & Διαχείρισης Έργου» ή «Βοηθός Ερευνητής» αναλόγως του τι θα 

επιλέξουν οι υποψήφιοι, στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι 

και την  Τρίτη  10/5/2022 και ώρα 14.00. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς θα πρέπει να έχουν σφραγίδα 

υποβολής τους  πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

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 δεν θα αξιολογούνται. 

Ελλιπείς προτάσεις και προτάσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο των θέσεων 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 μπορούν να απευθύνονται 

στην κα. Σταθοπούλου Θεώνη/τηλ 210 7491660 theosta@ekke.gr EY του έργου ή 

στον κο Καρανίκα Ευάγγελο /τηλ. 210 7491794/ ekaranik@ekke.gr  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις 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 του 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 

υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. 

mailto:tboutziori@ekke.gr
mailto:ekaranik@ekke.gr
mailto:theosta@ekke.gr
mailto:ekaranik@ekke.gr
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Για την πλήρωση των θέσεων θα κληθούν σε συνέντευξη οι τρεις (3)  

επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων ενώπιον της παραπάνω επιτροπής, προκειμένου 

αυτή να σχηματίσει πλήρη άποψη για την καταλληλότητά τους.   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών (http://www.ekke.gr). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προτάσεις για την πλήρωση των θέσεων της 

παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα : 

A. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 

εργασίμων 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 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 ορισθησομένη ημέρα και ώρα με την παρουσία του 

αρμοδίου υπαλλήλου. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις ή  αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς, 

σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Ένσταση (ή αίτηση) / Έργο 

««Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of 

Refugee Children and Youth»  / Θέση:Υπεύθυνος Συντονισμού & Διαχείρισης 

Έργου» ή «Βοηθός Ερευνητή» 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 εταιρίας 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 ΕΚΚΕ.  Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέση 

συγγένειας έως  γ΄  βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

http://www.ekke.gr/
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται) αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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 

(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης και εφόσον προκύψει 

ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα 

Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί με την 

επιλογή  άλλου/ων υποψηφίου/ων από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης. 

3. 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. 

4. 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 συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή 

αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα 

διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ 

των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.  

5. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

6. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (http://www.ekke.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

http://www.ekke.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης 

 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙ

Α (μήνες) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ 

1 

Υπεύθυνος 

συντονισμού 

και διαχείρισης 

έργου  

Αντικείμενο: Υπεύθυνος/η για το συντονισμό και 

την παρακολούθηση των σταδίων υλοποίησης του 

έργου σε συνεργασία με τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο και την ερευνητική ομάδα.  

 

Παραδοτέα: Αναφορές υλοποίησης του έργου 

βάσει του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού 

της έρευνας. 

 

18 

 

Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών  

 

 

21.770 €  

(συμπεριλαμβανομένω

ν των 

νόμιμων 

κρατήσεων 

καθώς και 

εργοδοτικών 

εισφορών) 
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2 
Δύο 

Βοηθοί έρευνας 

Αντικείμενο: Βιβλιογραφική επισκόπηση, 

διοργάνωση συναντήσεων, συμμετοχή στην 

προετοιμασία και  διεξαγωγή της έρευνας πεδίου 

του ερευνητικού έργου σε συνεργασία με τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο και την ερευνητική 

ομάδα. 

 

Παραδοτέα: Αναφορές υλοποίησης του έργου 

βάσει του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού 

της έρευνας.  

 

9 μήνες 

έκαστος/ 

εκάστη 

Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα 

ειδίκευσης στη 

μετανάστευση 

με έμφαση 

στην 

εκπαίδευση, 

υγεία και 

ψυχική υγεία 

του 

μεταναστευτικ

ού-

προσφυγικού 

πληθυσμού. 

 

7.200 έκαστος/ 

εκάστη 

(συμπεριλαμβανομένω

ν των 

νόμιμων 

κρατήσεων 

καθώς και 

εργοδοτικών 

εισφορών) 
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