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Αριθ. πρωτ. 88/21-5-2018 

 

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  

Γ Ι Α  Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν  - Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ω Ν  

 

 

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 και από εθνικούς πόρους.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης προβλέπεται μια σειρά συνδυασμένων δράσεων:  

α.  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,  

β.  Εργαστήρια και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με φορείς στην 

Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα, 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 
Τηλ. 2103310080-1,  Fax: 2103310083 

E-mail: info@ kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 

 

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 
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γ.  Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή 

πλατφόρμα,  

δ.  Έρευνα με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων στην ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση,  

ε.  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 έχει συγκροτηθεί πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή Μελετών και 

Τεκμηρίωσης (ΕΕΜΤ). 

 Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, υπό την εποπτεία της  Επιστημονικής Επιτροπής Μελετών 

και Τεκμηρίωσης (ΕΕΜΤ) και στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της 

επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ», δημοσιεύει 

την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό τη δημιουργία δικτύου 

συνεργασίας με ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, που θα λάβει τη μορφή 

Μητρώου Ερευνητών (ΜΕΡ). 

 Στο πλαίσιο του ως άνω Υποέργου, προβλέπεται η δημιουργία επιστημονικά 

τεκμηριωμένου υλικού, ως ακολούθως: 

o 32 working papers (κείμενα εργασίας) μικρού μεγέθους (περίπου 16 σελίδων) 

o 16 policy papers (κείμενα πολιτικής) μεσαίου μεγέθους (περίπου 60 σελίδων) 

o 11 μελέτες/έρευνες σε θέματα γενικής εμβέλειας, με στόχο την υποστήριξη μέσω 

πειστηρίων στη διοικητική πολιτική (evidence based policy making) 

 Η επιλογή των συνεργατών από το Μητρώο Ερευνητών για την κάθε περίπτωση 

μελέτης και για τη δημιουργία ομάδας εργασίας θα γίνει με εισήγηση από την Επιστημονική 

Επιτροπή Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΕΕΜΤ), βάσει της συνάφειας των μελών με τα 

επιλεγμένα θέματα μελέτης. 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου 

Ερευνητών αναφέρεται στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: 

o Δημόσια Διοίκηση 

o Υγιεινή & ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

o Συνδικαλιστικό κίνημα - Οργανώσεις Εργαζομένων - Ηγεσία 
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o Εργασιακές σχέσεις - Κοινωνική Ασφάλιση 

o Συνταξιοδοτικό - Ασφαλιστικό Δημοσίου Τομέα 

o Τοπική Αυτοδιοίκηση 

o Δημόσια Οικονομικά  

o Δημόσια Εκπαίδευση 

o Δημόσια Υγεία - Πρόνοια  

o Ανθρώπινα/ Κοινωνικά Δικαιώματα 

o Περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή  

o Γήρανση πληθυσμού - Μετανάστευση - Προσφυγικό  

o Δημόσια Αγαθά  

o Δημοκρατικοί Θεσμοί - Πολιτειακά θέματα  

o Κοινωνικός Διάλογος / Διαβούλευση  

o Κοινωνία Πολιτών και Οργανώσεις 

o Πολιτισμός - Αθλητισμός 

o Οικονομία – Ανάπτυξη  

o Ετερότητα και διακρίσεις στο χώρο εργασίας 

o Αυτοματοποίηση και θέσεις εργασίας 

o Καινοτόμες υπηρεσίες και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

o Ηθική και Δεοντολογία 

 

 Οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα 

ενταχθούν στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου.  

 Το Κοινωνικό Πολύκεντρο δε δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων 

των εντασσόμενων στο μητρώο του.  

Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών 

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1
η
 απόφαση της 5

ης
/15-05-2018 Συνεδρίασης του 

Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου ορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής στο 

Μητρώο Ερευνητών: 
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Α 
Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου  

Β 
Ερευνητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου σε 

επιστημονικά / ερευνητικά κέντρα και Ιδρύματα  
με 3 έτη τουλάχιστον επαγγελματική - ερευνητική εμπειρία  

Γ 
Διδάκτορες συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με 3 έτη επαγγελματική - ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό 

αντικείμενο, εκ των οποίων τα 2 έτη την τελευταία  πενταετία 

Δ 

Κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών  
α) με 10 έτη επαγγελματική - ερευνητική εμπειρία στο 

γνωστικό αντικείμενο, εκ των οποίων τα 3 έτη την τελευταία  

πενταετία 

Ή 

β) με 10 έτη επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό 

αντικείμενο εκ των οποίων τα 3 έτη την τελευταία πενταετία 

και 5 έτη διδακτικής εμπειρίας (στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ή/και σε δομές δια βίου εκπαίδευσης) στο 

γνωστικό αντικείμενο την τελευταία επταετία. 

Υποβολή αίτησης - Απαραίτητα δικαιολογητικά  

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών πραγματοποιείται με 

Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και των σχετικών 

δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στην αίτηση. Ο/Η Υποψήφιος/α  

συμπληρώνει και υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, την οποία θα βρει ακολουθώντας το δεσμό 

που βρίσκεται παρακάτω στην παρούσα σελίδα ή απευθείας από τη διεύθυνση  

https://kpolykentro.gr/aitisi-mer/ 

Η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων. Προσοχή: Στοιχεία που δεν 

αναφέρονται στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης, έστω κι αν αυτά περιλαμβάνονται στο 

βιογραφικό σημείωμα, δεν αξιολογούνται.  

 Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν ηλεκτρονικά, τα εξής:  

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφο του ανώτατου τίτλου σπουδών. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ δεν 

απαιτούνται τίτλοι σπουδών· αρκεί βεβαίωση του τμήματος ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ στο οποίο 

υπηρετούν.  

 Βεβαιώσεις επαγγελματικής/ερευνητικής/διδακτικής εμπειρίας, όπως αυτές δηλώνονται 

στην αίτηση. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της πρόσκλησης από την ιστοσελίδα 

του φορέα https://kpolykentro.gr/, ή από τα γραφεία του.  

 

https://kpolykentro.gr/aitisi-mer/
https://kpolykentro.gr/
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 Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται/αποστέλλονται με 

τηλεομοιότυπο (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), καθώς και αυτές που δεν θα 

συνοδεύονται από τα πλήρη Δικαιολογητικά, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω.  

 Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά 

αντικείμενα. 

Χρόνος Υποβολής  

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην 

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

Όροι και προϋποθέσεις 

 Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης. Ειδικότερα, προκειμένου να υποβάλει την αίτηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει 

να δηλώσει στο σχετικό σημείο της ηλεκτρονικής φόρμας ότι: 

 αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο 

Μητρώο Ερευνητών/τριών  του Κοινωνικού Πολύκεντρου.  

 όλα τα αναφερόμενα από αυτόν στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,  

 θα προσκομίσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, όταν 

αυτό του ζητηθεί από το φορέα υλοποίησης. 

 αποδέχεται τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών του 

δεδομένων για τους σκοπούς της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και 

διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»  σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών». 

Αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα ένταξης στο μητρώο ερευνητών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώριση 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www.kpolykentro.gr. Επιπρόσθετα, 

κάθε συμμετέχων στη διαδικασία θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα με ηλεκτρονικό μήνυμα από 

το φορέα. 

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.kpolykentro.gr/
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Ενστάσεις  

 Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ», Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, εντός σφραγισμένου 

φακέλου, ο οποίος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης, μέσα στην 

ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, αρχομένης από την επόμενη της 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του φορέα. Εάν η τελευταία ημέρα 

της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας 

των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως, μέχρι και την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.  

 Ενστάσεις που περιέρχονται στο φορέα μετά την παρέλευση της ανωτέρω 

προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κοινωνικό Πολύκεντρο (κα 

Μαρία Βαμβακά) στα τηλέφωνα 210 3310080-1, ώρες 10.00 - 15:00. 

 

 

 

Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γιώργος Γιούλος 


