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Αριθ. Πρωτ. 69/26-3-2018 

 

Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ» 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ  Μ Ε Λ Η  Δ Ε Π  

Γ Ι Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Ε  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

( Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η Σ )  

 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της 

ΑΔΕΔΥ για τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας  του κράτους και της Δημόσιας 

Διοίκησης προς όφελος του  κοινωνικού συνόλου, μέσω μιας συνεχούς και συντονισμένης 

προσπάθειας για τη διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και την 

ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή των μελών της στον κοινωνικό 

διάλογο, σχεδίασε το Υποέργο 1 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής 

ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της 

Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από 

εθνικούς πόρους.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης προβλέπεται μια σειρά συνδυασμένων 

δράσεων/πακέτων εργασίας (ΠΕ):  

ΠΕ1: Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος του 

συνδικαλιστικού κινήματος που θα αποτελέσουν βάση γνώσης για ενημέρωση και υποστήριξη 

της δράσης της ΑΔΕΔΥ βάσει τεκμηρίων (κείμενα εργασίας, κείμενα πολιτικής, 

μελέτες/έρευνες).  
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ΠΕ2: Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε 

συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα. 

ΠΕ3: Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή 

πλατφόρμα.  

ΠΕ4: Υλοποίηση έρευνας με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης στην ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση (παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης).  

ΠΕ5: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης, ενεργών και εν 

δυνάμει, μελών των οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Για την υποστήριξη των μελετητικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών ή/και 

ενημερωτικών δράσεων που προβλέπονται από την Πράξη, θα σχηματιστεί πενταμελής 

Επιστημονική Επιτροπή Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΕΕΜΤ).  

Η επιτροπή θα έχει το ακόλουθο έργο: 

ΠΕ1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Καθορισμός κατηγοριών θεμάτων ενδιαφέροντος του συνδικαλιστικού κινήματος  

 Καθορισμός του περιεχομένου ανοικτής πρόσκλησης προς ερευνητές/μελετητές (αρχικής 

και επικαιροποιήσων) 

 Εισηγήσεις έγκρισης αποτελεσμάτων ένταξης στο Μητρώο ερευνητών μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας 

 Εξειδίκευση των θεμάτων που απαιτούν διερεύνηση/μελέτη 

 Πρακτικά επιλογής επιστημονικών συνεργατών για κάθε περίπτωση μελέτης 

 Έγκριση των παραδοτέων αναφορικά με το επιστημονικό περιεχόμενο 

ΠΕ2 

 Έγκριση λίστας φορέων που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα και 

διεθνώς 

 Καθοδήγηση της επικοινωνίας με φορείς και εισήγηση επιλογής συνεργατών και 

θεμάτων συνεργασίας 

 Εισήγηση δημιουργίας ομάδων εργασίας και του σχετικού έργου 

 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων και έγκριση 

των αποτελεσμάτων της προετοιμασίας των δράσεων 

 Συμμετοχή στις ημερίδες παρουσίασης των δράσεων 
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ΠΕ3 

 Καθορισμός παραμέτρων και σύνταξη πρόσκλησης για τις ομάδες των συμμετεχόντων 

στη διαβούλευση 

 Έγκριση λίστας επιλεγέντων στις ομάδες της διαβούλευσης 

 Εισήγηση επιλογής συντονιστών προετοιμασίας και διεξαγωγής διαβούλευσης 

 Έγκριση περιεχομένου των δράσεων διαβούλευσης. 

ΠΕ4 

 Καθορισμός περιεχομένου της μελέτης και των παραδοτέων 

 Καθορισμός του περιεχομένου της ανοικτής πρόσκλησης. 

 Εισήγηση κατάταξης αιτήσεων και επιλογής ομάδας διεξαγωγής της μελέτης 

 Έγκριση των παραδοτέων 

 Συμμετοχή στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης 

ΠΕ5 

 Έγκριση έρευνας διακρίβωσης επιμορφωτικών αναγκών. 

 Έγκριση επιλογής συντελεστών σχεδιασμού των προγραμμάτων και δημιουργίας 

επιμορφωτικού υλικού. 

 Έγκριση παραδοτέων φακέλων σχεδίασης επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

επιμορφωτικού υλικού. 

 Έγκριση προδιαγραφών ομογενοποίησης του ενιαίου Μητρώου εκπαιδευτών, έγκριση 

του νέου Μητρώου. 

 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο προτίθεται να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης έργου 

με δύο (2) μέλη ΔΕΠ με αντικείμενο τη συμμετοχή τους ως μέλη στην Επιτροπή Μελετών 

και Τεκμηρίωσης για τις ανάγκες της υλοποιούμενης Πράξης. (Απόφαση Δ.Σ. αριθ. 7 της 

18
ης

 συνεδρίασης 20-3-2018). 

Διάρκεια του έργου 

 Με τους δύο πανεπιστημιακούς-μέλη της ΕΕΜΤ θα καταρτιστούν συμβάσεις έργου. Οι 

συνεργάτες που θα επιλεγούν, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από το Μάρτιο του 2018 (η 

ακριβής έναρξη θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) έως και την 30η 

Ιουνίου 2020, ημερομηνία που αποτελεί και τη λήξη του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

Πράξη. Η συνολική ενασχόληση του εξωτερικού συνεργάτη, μέλους της ΕΕΜΤ, αντιστοιχεί για 

τον καθένα σε 3 ανθρωπομήνες, για όλη τη διάρκεια της Πράξης.  
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Αμοιβή 

 Η αμοιβή, για το σύνολο των 3 ανθρωπομηνών που προβλέπονται για το κάθε μέλος 

ΔΕΠ που θα επιλεγεί για την ΕΕΜΤ, ανέρχεται στο ποσό των 6.600 €, συμπεριλαμβανομένου 

του συνόλου των νομίμων κρατήσεων (ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, λοιπών κρατήσεων) 

και χωρίς καμία άλλη αναπροσαρμογή. Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης δεν προβλέπονται 

έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.    

Κριτήρια Επιλογής  

 Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου με εξειδίκευση σε θέματα εργασιακά, δημοσίου δικαίου, 

κρατικών πολιτικών, τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιων 

οικονομικών. 

 Συνεργασίες με φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων ή λοιπούς κοινωνικούς εταίρους. 

 Δυνατότητα φυσικής παρουσίας μια φορά την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του 

φορέα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων της ΕΕΜΤ.  

Η επιλογή των δύο μελών της ΕΕΜΤ θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των δηλωθέντων 

στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος που θα συνυποβληθεί με την πρωτότυπη αίτηση 

υποψηφιότητας και σε συνάρτηση με τις ειδικότερες ανάγκες του φορέα και το έργο της 

επιτροπής όπως αναλύεται παραπάνω. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  

Η προβλεπόμενη αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή επιπλέον 

αποδεικτικά των δηλωθέντων στοιχείων, της επαγγελματικής ή άλλης εμπειρίας, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες δύναται να κληθούν από τον 

Φορέα για προσωπική συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Πληροφορίες - Αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την επισυναπτόμενη έντυπη αίτηση του Φορέα 

συμπληρωμένη ανά πεδίο, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, συνοδευόμενη 
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από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα παραδοθούν στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» στη διεύθυνση: Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τ.Κ., 105 55 Αθήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από: 

 την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www.kpolykentro.gr  

 τα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου, 105 55 Αθήνα. 

Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο (fax) 

ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), καθώς και αυτές που δεν έχουν συμπληρωθεί στο 

προβλεπόμενο έντυπο αίτησης για την προκηρυσσόμενη θέση.  

Υποβολή  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στην 

ιστοσελίδα του φορέα έως και την Πέμπτη 29-3-2018, ώρα 15:00. Σε περίπτωση που η αίτηση 

υποψηφιότητας υποβληθεί ιδιοχείρως, η παράδοση επιβάλλεται να γίνει μέχρι την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, 

ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο η ημερομηνία που φέρει 

ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα της επιλογής των δύο συνεργατών θα δημοσιοποιηθούν με 

καταχώριση στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr).  

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο 

Κοινωνικό Πολύκεντρο (κα Μαρία Βαμβακά), στα τηλέφωνα 2103310080-1, ώρες 10.00 - 

15:00. 

 

 
  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου 

Ο Πρόεδρος 

 

Γιώργος Γιούλος 

http://www.kpolykentro.gr/

