
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

  

ΖΚΔΟΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ Γ Π Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

  Προϊςτάμενοσ/θ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν και 
Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων   

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι 
Διεφκυνςθ) 

Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ζδρα του Κ.Ε.Θ.Ι. - Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει, εφαρμόηει και ςυντονίηει τισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

 Μόνιμο Προςωπικό 
 

 Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

Προςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

  Προςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

 Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ 
ςυνεργάηεται  

Αναφζρονται  ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ ςε 
κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ακαδθμαϊκι κοινότθτα, 
ΜΜΕ, ΜΚΟ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό 
και διεκνζσ επίπεδο. 

 Γραφείο Σχεδιαςμοφ, Τεκμθρίωςθσ 

και Αξιολόγθςθσ Προγραμμάτων. 

 Γραφείο Ερευνϊν, Μελετϊν και 

Εκδόςεων 

 Γραφείο Υλοποίθςθσ Προγραμμάτων 

και Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν 

Στο/θ   Γενικό/θ 
Διευκυντι/τρια 

 

   

   

   

Κφρια κακικοντα 

 Προΐςταται τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν και Υλοποίθςθσ Προγραμμάτων, εποπτεφει τα υπαγόμενα ςε 
αυτιν Γραφεία και ςυντονίηει τθ λειτουργία τουσ, ςφμφωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό του Κ.Ε.Θ.Ι. 
Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ζχει εν γζνει κάκε 
αρμοδιότθτα ςχετικά με τθν ομαλι λειτουργία των Γραφείων αρμοδιότθτάσ του/τθσ. 

 Μετζχει χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για κζματα τθσ 



 

 

αρμοδιότθτάσ του/τθσ, εφόςον προςκλθκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
 Προβαίνει ςε κάκε ενζργεια για τθν εξεφρεςθ χρθματοδοτικϊν πλαιςίων και ειςθγείται μαηί με τον/τθ Γενικό/ι 

Διευκυντι/ρια ςχετικά με τθν υποβολι προτάςεων προσ τισ εκάςτοτε αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα ι/και 
ςτο εξωτερικό για τθν ανάλθψθ προγραμμάτων, μελετϊν και ερευνϊν ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του/τθσ 
για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςθσ του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Προβαίνει ςε κάκε ενζργεια για τθν εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο προγραμμάτων, μελετϊν, ερευνϊν και εκδόςεων. 

 Ειςθγείται ςτον/ςτθν Γενικό/ι Διευκυντι/ρια κάκε κζμα ςχετικό με τθ ςκοπιμότθτα μετακίνθςθσ του 
προςωπικοφ που υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα του/τθσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό για παροχι υπθρεςιϊν 
προσ το Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Ειςθγείται ςτον/ςτθν Γενικό/ι Διευκυντι/ρια κάκε κζμα ςχετικό με τθ διαδικαςία παραλαβισ ζργων ςφμφωνα 
με τον κανονιςμό του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Συμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ με εκνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, εκπαιδευτικά, επιςτθμονικά 
και ερευνθτικά ιδρφματα, οργανϊςεισ κοινωνικϊν εταίρων και οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, για 
κζματα που ςχετίηονται με τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Αςκεί όςεσ αρμοδιότθτεσ του ανατίκενται ειδικά από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι τον/τθν Γενικό/ι 
Διευκυντι/ρια, ςφμφωνα με τον κανονιςμό του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Υποβάλλει κατ’ ζτοσ Σχζδιο Δράςθσ και αναλυτικό απολογιςμό του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν και 
Υλοποίθςθσ Προγραμμάτων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τον/τθν Γενικό/ι Διευκυντι/ρια. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 
Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Υπ’αρικμ. 18845/10-
05-2018 ΚΥΑ: 
 «Κακοριςμόσ των 
οργάνων διοίκθςθσ του 
Κ.Ε.Θ.Ι. και ρφκμιςθ 
κεμάτων οργάνωςθσ 
και λειτουργίασ των 
υπθρεςιϊν του» 
(Φ.Ε.Κ. 1769/Β’/ 
18.05.2018). 
 

 

 

 

Τπάλλθλοι κατθγορίασ ΠΕ Ειδικϊν ςε Θζματα Ιςότθτασ, οποιουδιποτε κλάδου 
που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ,  όπωσ αυτζσ ορίηονται 
ςτον πίνακα του άρκρου 16 και ςτισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’αρικμ. 
18845/10-05-2018 (ΦΕΚ 1769/Β’/18-05-2018) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν ςε ςυνδυαςμό με τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ 
Προκιρυξθσ τθσ εν λόγω κζςθσ. 
 
Συγκεκριμένα οι ανωτέρω προϋποθέςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

 Πτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ή ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ 
και/ή θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςε γνωςτικό αντικείμενο 
Ανκρωπιςτικϊν, Κοινωνικϊν, Πολιτικϊν και Νομικϊν (ειδίκευςθ ςε 
κζματα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Δθμοςίου Δικαίου, Ευρωπαϊκοφ 
Δικαίου) ςπουδϊν ή ςπουδϊν Κοινωνιολογίασ, Κοινωνικισ Πολιτικισ και 
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Ψυχολογίασ, Κοινωνικισ Εργαςίασ ή 
αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ) ή τριετισ εμπειρία ςε κζματα ιςότθτασ. 

 Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ι Γαλλικισ Γλϊςςασ. 

 Άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου/νθσ ι αναπλθρωτι/τριασ 
προϊςταμζνου/νθσ Διεφκυνςθσ ι Τμιματοσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον 
ή κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφζσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν 
ιςότθτα ή πζντε (5) ζτθ προχπθρεςία ςε κζματα ιςότθτασ. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Άριςτθ γνϊςθ πολιτικϊν ιςότθτασ. 

 Άριςτθ γνϊςθ ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ ι διαχειριςτικοφ 
ελζγχου. 

 Άριςτθ γνϊςθ κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τα ςυγχρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα. 

 Πολφ καλι γνϊςθ πολιτικϊν ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, 
γνϊςθ ςε κζματα και μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ προςωπικοφ. 



 

 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: i) επεξεργαςίασ κειμζνων, ii) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

Ειδικζσ απαιτιςεισ 
κζςθσ εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου 

Δεξιότθτεσ   Διοικθτικζσ και οργανωτικζσ ικανότθτεσ  

 Ικανότθτα διαχείριςθσ ςφνκετων αντικειμζνων και λιψθσ άμεςων 
αποφάςεων. 

 Ικανότθτα οργάνωςθσ και ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων, διορατικότθτα. 

 Ικανότθτα ςυνεργαςίασ/ομαδικότθτα.  

 Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων, δυνατότθτα ευελιξίασ και 
διαπραγμάτευςθσ. 

 Ικανότθτα ανταπόκριςθσ ςε αυςτθρά χρονοδιαγράμματα  

 Επαγγελματιςμόσ και αποφαςιςτικότθτα.  
• Διαπροςωπικι ευαιςκθςία /Κοινωνικι αντίλθψθ. 
• Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

 

  
 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ 
πριν τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
Τρία (3) ζτθ 

    

  

Τπογραφι Γενικοφ Γραμματζα Τπογραφι Γενικοφ Διευκυντι 

 
 
 

 

 


