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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητικού Προσωπικού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α.  των  άρθρων  18  και  29  του  N.  4310/2014  «Έρευνα,  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  και
Καινοτομία  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  258/τ.Α΄/2014)  όπως  έχουν  αντικατασταθεί
αντιστοίχως με τα άρθρα 16 και 19 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/2016) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις»
β. του άρθρου 18 του Π.Δ. 342/1986 «Οργανισμός ΕΚΚΕ» (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/1986)
γ. του άρθρου 14 παρ. 2, εδ. δ΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
δ. της παραγρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/τ.Α΄/2002) «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες  ανεξάρτητες  αρχές,  τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»
ε.  του  N.  2431/1996  (Φ.E.K.  175/τ.Α΄/1996)  «Διορισμός  ή  πρόσληψη  πολιτών  της
Eυρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
στ.   του  π.δ.  134/1999  (Φ.E.K.  132/τ.Α΄/1999)  «Διορισμός  ή  πρόσληψη  πολιτών  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα A.E.I.,  T.E.I,  και  λοιπά N.Π.Δ.Δ. και  Δημόσιες Υπηρεσίες του
χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του YΠ.E.Π.Θ.»  
ζ. της ΠYΣ υπ’ αριθ. 33/27.12.2006 (περ. ι άρθρο 4), (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
η. του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 4051/2010 «Ρυθμίσεις  συνταξιοδοτικού περιεχομένου και
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» που
αφορά τη συγχώνευση των Ινστιτούτων του ΕΚΚΕ

2.  Τις  αποφάσεις  του ΔΣ του ΕΚΚΕ που έχουν ληφθεί  στις  υπ’ αριθμ.  267α/12-10-2018
(Θέμα 2ο) και 268/30-10-2018 (Θέμα 21ο) συνεδριάσεις του

3.  Τη  με  αριθ.  πρωτ.  1988/1105/09-11-2018  βεβαίωση  της  Προϊσταμένης  Τμήματος
Οικονομικού  για  την  πρόβλεψη  της  σχετικής  δαπάνης  στον  προϋπολογισμό  οικονομικού
έτους 2018 καθώς και στο συνοπτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την  πλήρωση,  μετά  από  κρίση  ειδικής  επιτροπής,  τριών  (3)  θέσεων  Ερευνητικού
Προσωπικού ως ακολούθως:

1. Μία θέση ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄
βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Εξόρυξη  και  ανάλυση  κοινωνικών
δεδομένων».

Στο  πλαίσιο  της  υποστήριξης  των  ερευνητικών  υποδομών  και  της  ανάπτυξης  των
ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ προκηρύσσεται μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας ή
Ειδικού  Λειτουργικού  Επιστήμονα Γ΄  βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Εξόρυξη  και
ανάλυση κοινωνικών δεδομένων».

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει κατ’ ελάχιστον,  να διαθέτουν:  α) πτυχίο στην πληροφορική ή τη
στατιστική ή τα μαθηματικά ή/και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, β) αναλόγως των κατωτέρω
ειδικώς  αναφερομένων  προσόντων,  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών ή  διδακτορικό  δίπλωμα
στις επιστήμες της πληροφορικής ή στις κοινωνικές ή στις  θετικές επιστήμες, ή  συνδυασμό
αυτών,  καθώς  και  γ)  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  και  δεξιότητες  σε  ένα  ή  και
περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία με έμφαση στα κοινωνικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας
προηγμένες  μεθόδους  υπολογιστικής  τεχνολογίας:  Α)  Διαχείριση  και  ανάλυση  μεγάλου
όγκου δεδομένων, Β) Γλωσσική τεχνολογία και επεξεργασία φυσικής γλώσσας Γ) Ανάλυση
κοινωνικών δικτύων, Δ) Μηχανική εκμάθηση (Machine Learning), Ε) Προηγμένη στατιστική
ανάλυση  κοινωνικών  δεδομένων  και  δεδομένων  προερχόμενων  από  τα  μέσα  κοινωνικής
δικτύωσης (social media).

2. Μία θέση ερευνητή/τριας   Γ΄  βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη
Πολιτική Ανάλυση».

Στο πλαίσιο των δομικών μετασχηματισμών των κομματικών συστημάτων και των πολιτικών
ταυτίσεων  που  χαρακτηρίζουν  τη  μετανεωτερική  εποχή   σε  Ευρώπη  και  ΗΠΑ,
προκηρύσσεται μία θέση Ερευνητή/τριας  Γ' βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη
Πολιτική Ανάλυση».

Οι  υποψήφιοι/ες   πρέπει  να  διαθέτουν:  α)  Πτυχίο  κοινωνικών  ή  πολιτικών  ή  νομικών
επιστημών.   β)  Μεταπτυχιακό  δίπλωμα ειδίκευσης  και  διδακτορικό  τίτλο  σπουδών στην
πολιτική επιστήμη ή την πολιτική κοινωνιολογία ή την πολιτική ψυχολογία ή συνδυασμό
αυτών. Επίσης, οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει επιστημονικό έργο στην
έρευνα  και  ανάλυση  πολιτικών  συμπεριφορών,  στάσεων  και  απόψεων  με  τη  χρήση
σύγχρονων ποσοτικών και ποιοτικών, μεθόδων ανάλυσης πολιτικο-κοινωνικών δεδομένων
στο εθνικό και διεθνές συγκριτικό πλαίσιο των σημερινών  κοινωνιών και των μεταβολών
του δημοκρατικού πολιτεύματος (π.χ. πολιτική της ταυτότητας,  νεώτερες πολιτικές τάσεις:
λαϊκισμός, ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός, κ.ά.).   

     

3. Μία  θέση  ερευνητή/τριας  Γ΄  βαθμίδας  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Αστική
Κοινωνική Γεωγραφία”.
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Το ΕΚΚΕ διαθέτει   μακρόχρονη παράδοση στην έρευνα του χώρου,  έργο καταρχάς των
κοινωνικών  γεωγράφων  της  δεκαετίας  του  ’60  το  οποίο  ενισχύθηκε  περαιτέρω  με  την
λεγόμενη «χωρική στροφή» των κοινωνικών επιστημών. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια
του  κοινωνικού  και  του  πολιτισμικού  με  το  χωρικό,  και  με  στόχο  την  ενίσχυση  της
ερευνητικής  δραστηριότητας στο πεδίο αυτό,  προκηρύσσεται  μία θέση Ερευνητή/τριας  Γ'
βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Αστική Κοινωνική Γεωγραφία». 

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να διαθέτουν: πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα
σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών, καθώς και άριστη γνώση σύγχρονων χαρτογραφικών
εργαλείων  και  ποσοτικών  όσο  και  ποιοτικών  μεθόδων  χωρικής-κοινωνικής  ανάλυσης.
Πρέπει  ακόμη   να  έχουν πραγματοποιήσει  έρευνα  πεδίου και  επιστημονικό  έργο σε  δύο
τουλάχιστον από τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

1. Ο αστικός χώρος ως πεδίο συνάντησης και κοινωνικής αλληλόδρασης ομάδων
και δικτύων. Διερεύνηση του κοινωνικού διαχωρισμού και των αποκλεισμών που
προκύπτουν  με  βάση  τις  διακρίσεις  φύλου,  σεξουαλικού  προσανατολισμού,
εθνοτικών και εθνικών χαρακτηριστικών.

2.  Πολιτικές  παρέμβασης   στον  χώρο  (ιδιωτικοποιήσεις  δημόσιων  χώρων,
εξευγενισμός). Κινήματα πόλης, υπεράσπιση των κοινών.

3.  Διαδικασίες  μετασχηματισμού  του  αστικού  και  περιαστικού  χώρου.
Προαστιοποίηση και αστική διάχυση. 

   4.Χάραξη  και  εφαρμογή  αστικών  πολιτικών  και  λειτουργία  των  
      τυπικών και άτυπων θεσμών και μορφών αστικής διακυβέρνησης.

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις ερευνητών
Γ΄ βαθμίδας σύμφωνα με το άρθρο 18 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016  και το άρθρο 18 του Π.Δ. 342/86 είναι τα εξής: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα κατά τα προαναφερθέντα. 
β)  Επί  πλέον  των  προαναφερθέντων,  οι  υποψήφιοι  απαιτείται  να  έχουν  τεκμηριωμένη
ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους
καθοδηγούν  ή  να  τους  επιβλέπουν.  Επίσης,  απαιτείται  να  έχουν  κάνει  πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

Τα ελάχιστα  προσόντα  που πρέπει  να διαθέτουν  οι  υποψήφιοι  για  τη θέση Ειδικού
Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄  βαθμίδας σύμφωνα με το  άρθρο 18 του N.  4310/2014,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016,  και το άρθρο 19 του Π.Δ.
342/86 είναι τα εξής: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά τα προαναφερθέντα.
β)  Επί  πλέον  των  προαναφερθέντων,  οι  υποψήφιοι  απαιτείται  να  έχουν  τεκμηριωμένη
ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης έρευνας και κατανομής τμημάτων ή φάσεών της σε
άλλους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ή ερευνητές, επίσης ικανότητα καθοδήγησης ή
επίβλεψης  άλλων  ειδικών  λειτουργικών  επιστημόνων  ή  ερευνητών  και  πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.
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Οι  υποψήφιοι  για  τις  παραπάνω  θέσεις  πρέπει  να  είναι  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται  άριστη  γνώση  της  ελληνικής  γλώσσας,  η  οποία  θα  αποδεικνύεται  με
πιστοποιητικό  γνώσης της  Ελληνικής  Γλώσσας που χορηγείται  είτε  κατά τον Ν.2413/96,
άρθρο 10 παρ.3 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/1996), είτε από αρμόδια ελληνική εκπαιδευτική αρχή.

Επίσης:
α. Οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση.
γ. Οι υποψήφιοι/ες να είναι υγιείς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για άτομα με ειδικές
ανάγκες.

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  μέχρι  και  την  Παρασκευή 21-12-2018 στο
Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος όροφος,  Κρατίνου 9 &
Αθηνάς, 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236, τα παρακάτω:

 ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των
τυχόν πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε  1  πρωτότυπο  και  5  ηλεκτρονικά  αρχεία  σε
οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε  1  πρωτότυπο  και  5  ηλεκτρονικά  αρχεία  σε
οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (σε 1 αντίτυπο  και 5 ηλεκτρονικά αρχεία
σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης).

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στην
ανωτέρω διεύθυνση, με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 21η /12/2018.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210-7491636 κ.  Αθηνά Γυπαράκη και 210-7491678 κ.
Ειρήνη Κοσμά.

                                                                          Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ 
                                                                              

        Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο Προέδρου

 Δ/νση Διοικητικού

ΑΔΑ: 7346469ΗΕΟ-ΝΒΜ


	
	
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE)

		2018-11-20T10:54:21+0200
	Athens




