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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την
απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 242/28-01-2013 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,
στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει
εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την
Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών» ενδιαφέρεται
να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Το αντικείμενο τη συγκεκριμένης εργασίας αφορά:


επεξεργασία υλικού και τροφοδότηση της βάσης δεδομένων για θέματα μεταναστευτικής
πολιτικής και μετανάστευσης γενικότερα,



υποστήριξη για την καταγραφή των φορέων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο
συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου καθώς
επίσης,



υποστήριξη για τη διενέργεια των εργαστηρίων του έργου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται οι υποψήφιοι να διαθέτουν τα
εξής προσόντα:


Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωγραφίας ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου
τίτλου αλλοδαπής με αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ



Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικές δράσεις για τη μετανάστευση



Καλή πιστοποιημένη γνώση αγγλικών



Γνώση χειρισμού λογισμικών GIS και SPSS

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης ορίζεται για διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφή της. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί
απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και έπειτα από Απόφαση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

-Αίτημα συμμετοχής
-Βιογραφικό Σημείωμα
-Επικυρωμένο Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής)
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-Επικυρωμένα Αποδεικτικά καλής Γνώσης Αγγλικών
-Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και χειρισμού εξειδικευμένων λογισμικών GIS και SPSS
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας/ εμπειρίας ή αντίγραφα σχετικών συμβάσεων απασχόλησης σε
ερευνητικές δράσεις /προγράμματα σχετικά με την μετανάστευση
-Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία, τις
γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα
υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν
στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
(το οποίο λειτουργεί από 10:00π.μ. έως 12:00 μ.μ.- από ∆ευτέρα έως Παρασκευή - Ελ.
Βενιζέλου 70, 176.71 Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 5/3/2013 και ώρα 12:00μμ.
∆ιευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου
ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση
της ταχυδρομικής αποστολής ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη
παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης.
Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο
φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης
την οποία αφορούν.
Η εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος συμμετοχής αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό
πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι
αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους
υποψηφίους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ι.
Καραθάνου, από 8:30π.μ. έως 2:30 μ.μ.- από ∆ευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 17671
Καλλιθέα και στο τηλ. 210 9549265.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στους
ιστοχώρους της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
(galaxy.hua.gr/~elke)
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
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