
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΔΡΔΤΝΗΣΗ /ΣΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ERASMUS+ ΚΑ2 
 

Τν Παλειιήλην Σσκαηείν Σπκβνχισλ Νέσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

 “European youth workers unite to empower youth and youth field–Youth worker is a 

lifestyle, θσδηθφο πξνγξάκκαηνο 2021-1-EE01-KA220-YOU-000029060, Erasmus+ 

Programme, ΚA2 - Σπκπξάμεηο Σπλεξγαζίαο”,  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε έλα (1) ή δχν (2) άηνκα, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 

εκεξνκελίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β’ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη 

θαιεί ηα ελδηαθεξφκελα κέιε λα ππνβάινπλ Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε 

ζέζε ηνπ/ηεο Δξεπλεηή/ηξηαο. 
 

Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΩΝ 

 

1. European youth workers unite to empower youth and youth field–Youth 

worker is a lifestyle, κυδικόρ ππογπάμμαηορ 2021-1-EE01-KA220-YOU-

000029060, Erasmus+ Programme, ΚA2 - ςμππάξειρ ςνεπγαζίαρ 

36 μήνερ ζςνολική διαπκεια- 01.11.2021 έυρ 31.10.2024  

 

Τν έξγν έρεη 4 βαζηθνχο ζηφρνπο:  

1) λα δηεξεπλήζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ ζπκβνχισλ λέσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο (youth work) κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ηεο,  

2) ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο κέζσ 

βειηησκέλσλ ζρεδίσλ θαηάξηηζεο θαη δηαχισλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπκβνχισλ λέσλ 

ζηελ Δπξψπε (ηφζν ηεο ΔΔ φζν θαη ησλ ρσξψλ ηνπ ΣηΔ), 

3) λα πξνεηνηκάζεη, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα επξσπατθφ δίθηπν/έλσζε 

ζπκβνχισλ λέσλ, βαζηζκέλν ζε πξάζηλεο θαη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη λα αλαιχζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο (πξάζηλσλ 

θαη ςεθηαθψλ) εξγαιείσλ γηα κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ δηθηχνπ,  

4) λα αλαπηχμεη θαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ, λα 

δεκηνπξγήζεη παθέηα θαηάξηηζεο θαη άιισλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο γηα λένπο (youth work). 

 

Σο ππόγπαμμα έσει ζηόσο να παπάγει 4 αποηελέζμαηα: 

● Χαξηνγξάθεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο 

λένπο (youth work), π.ρ. πνιηηηθέο, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ ζπκβνχινπ λέσλ,  θ.ιπ. 

● Γεκηνπξγία θεηκέλσλ εξγαζίαο θαη άιισλ εγγξάθσλ, φπσο θείκελα πνιηηηθήο 

πνιηηηθήο, θαλφλεο ESG θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ ίδξπζε ελφο επξσπατθνχ 

νξγαληζκνχ, θαζψο θαη παξαδείγκαηα απφ άιιεο νξγαλψζεηο. 



 
● Έξεπλα θαη κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ελψζεσλ Σπκβνχισλ Νέσλ 

ζηελ Δπξψπε (πξνθιήζεηο, πξαθηηθέο, πξνβιήκαηα, θ.ιπ.). 

● Γεκηνπξγία νδεγνχ εθπαίδεπζεο γηα αξράξηνπο ζπιιφγνπο/ζσκαηεία 

Σπκβνχισλ Νέσλ. 

 

Β. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

Οι ςποτήθιοι επεςνηηέρ μποπούν να επιλέξοςν να επγαζηούν ζε μία ή και ζηιρ 

δύο έπεςνερ, δηλώνονηαρ ηο ζηην ζςνοδεςηική επιζηολή, όπος θα εξηγούνηαι 

και οι λόγοι για ηοςρ οποίοςρ ο/η ςποτήθιορ/α θευπεί όηι ππέπει να επιλεγεί. 

Ο εξεπλεηήο/ηξηα ζα ζπλεξγαζηεί κε δηεζλή νκάδα εξεπλεηψλ. Η θάζε νκάδα 

εξεπλεηψλ ζα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο -ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ ήδε 

ζπκθσλεζεί απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο - ηηο εμήο δχν έξεπλεο: 

1. Χαξηνγξάθεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ Δπξψπε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο (youth work), π.ρ. πνιηηηθέο, επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε, καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ ζπκβνχινπ 

λέσλ,  θ.ιπ. 

2. Έξεπλα θαη κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ελψζεσλ Σπκβνχισλ Νέσλ 

ζηελ Δπξψπε (πξνθιήζεηο, πξαθηηθέο, πξνβιήκαηα, θ.ιπ.). 

Τν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο αλά έξεπλα είλαη: 

1. Απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 03/2023. 

2. Απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 07/2023. 

 

Β.1. ΚΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ  

- Σπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε ραξηνγξάθεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο. Καη/ή 

ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε  ησλ Δλψζεσλ 

Σπκβνχισλ Νέσλ ζηελ Δπξψπε. Σην πιαίζην απηφ, ν εξεπλεηήο/ηξηα κπνξεί λα θιεζεί 

λα δηεμάγεη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, φπσο επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο (literature 

review), έξεπλα πεδίνπ, θ.ιπ. 

- Καηάξηηζε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ (research design) γηα ηε δηελέξγεηα έξεπλαο πεδίνπ 

(ζε φπνηα απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο θαηαζηεί αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

ζα δνζνχλ απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Δηδηθφηεξα, επηινγή ησλ  

θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο έξεπλαο (π.ρ. πνηνηηθή ή πνζνηηθή έξεπλα ή 

ζπλδπαζκφο κεζφδσλ), δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, νκάδεο εζηίαζεο, θιπ).  

- Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 

ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

επηθεθαιήο εηαίξνπ.  



 
 

- Ο εξεπλεηήο/ηξηα ζα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθηπαθέο κεληαίεο ζπλαληήζεηο κε ηελ νκάδα 

ηνπ θάζε παξαγφκελνπ (εξεπλεηηθνχ) πξντφληνο.  

- Σπλεξγαζία κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ γηα ηελ έγθαηξε θαη νκαιή πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. Ο εξεπλεηήο/ηξία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην ΓΣ ηνπ ΠΣΣΝ κέζσ ηνπ αηφκνπ πνπ 

έρεη νξηζηεί σο ζπληνληζηήο/ηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, ηελ 

επηθνηλσλία κε ηηο νκάδεο εξεπλεηψλ ησλ εηαίξσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

- Σπκκεηνρή ζηε δηάδνζε θαη δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ζε εζληθά θαη 

δηεζλή ζπλέδξηα. 

- Ο εξεπλεηήο/ηξηα νθείιεη λα ζπγγξάςεη ηειηθή έθζεζε απνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο 

ηνπ/ηεο γηα θάζε παξαγφκελν εξεπλεηηθφ (ή άιιν) απνηέιεζκα.  

 

Γ. ΠΡΟΟΝΣΑ & ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

1. Απφθνηηνο/ε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο  θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο ή ζε άιινπο ζπλαθείο θιάδνπο (κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο). Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζα ζπλεθηηκεζεί.  

2. Τνπιάρηζηνλ 2 έηε απνδεδεηγκέλεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο, ηδίσο ζηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ππνβνιή 

εθζέζεσλ πνζνηηθψλ ή/θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθνχο 

ηφκνπο ή πεξηνδηθά ζα ζπλεθηηκεζεί. 

3. Δπαηζζεζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ΓΚΠΓ θαη ηεο αξρήο ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο. 

4. Άξηζηεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα θαη 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ κελπκάησλ ζηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αθξναηεξίσλ. 

5. Ιζρπξέο ελλνηνινγηθέο θαη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο. 

6. Ιθαλφηεηα εξγαζίαο ζε πεξηβάιινλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη έθζεζε ζε δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. 

7. Οκαδηθφηεηα 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

- Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

- Σπλνδεπηηθή επηζηνιή, φπνπ ζα αλαιχεηαη ε ζρεηηθή εκπεηξία θαη ζα εμεγνχληαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηιεγεί 

- Τπρφλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαζψο θαη πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο θαη έξεπλεο 

ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
 

Ο/Η ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενχηαη ζε πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηίηινη ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθά 

γισζζνκάζεηαο, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θηι) πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ ηα 

αλαγξαθφκελα ζην βηνγξαθηθφ.  


