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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
H Γαλλική Σχολή Αθηνών, το πρώτο ξένο ίδρυμα που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 

1846, και είναι ένα ερευνητικό κέντρο ανθρωπιστικών επιστημών, με κύρια αποστολή την 

διαχρονική μελέτη του ελληνισμού και των γεωγραφικών χώρων επέκτασής του, από την 

αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. Η ΓΣΑ είναι ένας χώρος συνδιαλλαγής μεταξύ ερευνητών που 

ειδικεύονται στα θέματα αυτά. Βασική αποστολή της αποτελεί, επίσης, η επιμόρφωση νέων 

ερευνητών στους οποίους η Σχολή παρέχει την δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στο πεδίο 

και σε τεκμήρια και πηγές, ενώ παράλληλα βοηθά την ένταξή τους σε ένα διεθνές επαγγελματικό 

περιβάλλον υψηλού επιπέδου.  

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Διεύθυνση Σπουδών χωρίζεται σε δύο τομείς (Διεύθυνση σπουδών για την αρχαιότητα και την βυζαντινή εποχή 

και Διεύθυνση σπουδών για την νεότερη και την σύγχρονη εποχή) και συντονίζει την ερευνητική δραστηριότητα, 

την εκπαίδευση στην έρευνα, την διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τις διεθνείς επιστημονικές 

συνεργασίες, συνεχίζοντας μια παράδοση ευρύτητας πνεύματος και λογιοσύνης, συγκρότησης γνώσεων και 

κατασκευής επιστημονικών αντικειμένων από επιτόπια έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα και στον αρχαίο και 

σύγχρονο ελληνικό κόσμο.  

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Καθήκοντα της θέσης εργασίας 
 

Η θέση εργασίας υπάγεται στην Διεύθυνση Σπουδών και  τίθεται ιεραρχικά υπό την άμεση εποπτεία των διευθυντών 
σπουδών. Ο/Η υπεύθυνος/-η υποστήριξης της έρευνας συνδράμει τους διευθυντές σπουδών στον συντονισμό του 
επιστημονικού έργου. Επίσης, οργανώνει και παρακολουθεί τις δράσεις χορήγησης και κατανομής των πόρων, 
συμβάλλει στον καθορισμό διαδικασιών σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Παράγει στατιστικούς δείκτες 
σχετικά με το σύνολο της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Σπουδών. Παρακολουθεί τις επιστημονικές συνεργασίες, 
συμμετέχει στην υποστήριξη διεθνών αναπτυξιακών δράσεων και συμμετέχει στην υποβολή ερευνητικών 
προτάσεων και υποψηφιοτήτων σε ερευνητικά προγράμματα.  

Famille d’é professionnelle Correspondance  

Συνεργασία  
Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Σπουδών, ο/η υπεύθυνος/-η υποστήριξης του συντονισμού του επιστημονικού έργου 

ασκεί την δραστηριότητά του σε στενή συνεργασία με τους διευθυντές σπουδών και την διοικητική βοηθό. Είναι ο 

κατεξοχήν συνομιλητής της επιστημονικής κοινότητας που συντονίζει η Σχολή. 

Επίσης, καλείται να συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες της Σχολής, ενώ προωθεί την διαχείριση σε επίπεδο 

προγραμμάτων, συμμετέχοντας σε ένα όραμα που ξεπερνά την διαχείριση κατ’ επάγγελμα ή κατά ιεραρχική θέση 

και ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αρμόδιων παραγόντων. 

 

Κύριες δραστηριότητες 
 

Εφαρμογή της πολιτικής χορήγησης και κατανομής των πόρων στην Διεύθυνση Σπουδών  

Διαχείριση της ετήσιας εκστρατείας αναζήτησης και χορήγησης οικονομικών μέσων  

• Παροχή υποστήριξης στους ερευνητές για την υποβολή αιτημάτων για χορήγηση οικονομικών πόρων 

mailto:laurianne.seve@efa.gr
mailto:gilles.derapper@efa.gr
mailto:arnaud.contentin@efa.gr


  

  

  

  2 

• Ενοποίηση  και ανάλυση των αιτημάτων  

• Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, συμβολή στη μελέτη των 

αιτημάτων για χορήγηση οικονομικών πόρων  

• Σύνθεση των αποφάσεων των διευθυντών σπουδών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους 

 

Εφαρμογή των προγραμμάτων κινητικότητας της Σχολής 

• Διαχείριση των ετήσιων προγραμμάτων υποδοχής υποψηφίων διδακτόρων 

• Διαχείριση των διαφορετικών προγραμμάτων κινητικότητας των ερευνητών  

• Διαχείριση των υποψηφιοτήτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών για συμμετοχή στις επιστημονικές 

αποστολές  

 

Με γνώμονα την ποιοτική προσέγγιση, συμβολή στην επισημοποίηση των διαδικασιών και στον καθορισμό καλών 
πρακτικών (βελτιστοποίηση δικτύων και διαδικασιών) 

 

Παρακολούθηση της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Σπουδών 

• Συμμετοχή στον καθορισμό των σχετικών δεικτών δραστηριότητας  

• Τροφοδότηση και ανάλυση των πινάκων που αποτελούν εργαλεία παρακολούθησης  

• Συμβολή στην σύνταξη υποστηρικτικών εγγράφων και συνθετικών στοιχείων για τα όργανα λήψης 

αποφάσεων και αξιολόγησης. 

 

Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεργασιών 

• Εντοπισμός και συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για την προώθηση της πολιτικής συνεργασίας 

του ιδρύματος  

• Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών συνεργασίας ή/και των προγραμμάτων συνεργασίας.  

• Εισήγηση και σύνταξη συμφωνιών σύμπραξης και επιστημονικής συνεργασίας σε επίπεδο ιδρύματος. 

 

Υποστήριξη της σύνταξης και παρακολούθησης των υποψηφιοτήτων σε ερευνητικά προγράμματα 

• Στρατηγική παρακολούθηση των πηγών χρηματοδότησης και των ευκαιριών διεθνούς συνεργασίας 

• Παροχή συμβουλών προς τους φορείς υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων κατά τη σύνταξη των 

φακέλων υποψηφιότητας και παροχή αξιόπιστων και εύκολα χρησιμοποιήσιμων στοιχείων 

• Παροχή βοήθειας στους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων στη σύνταξη της εκάστοτε 

υποψηφιότητας  στο πλαίσιο διαδικασιών υποβολής υποψηφιοτήτων  

• Ανάλυση των ζητημάτων και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των ερευνητικών 

προγραμμάτων  

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και συμβολαίων 

• Προνομιακός συνομιλητής εξωτερικών εταίρων χρηματοδότησης. 

 

Εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων 

Στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης και της ανοιχτής επιστήμης  

• Εγγύηση της πληρότητας και της ποιότητας των δεδομένων που παράγει και διαχειρίζεται η διεύθυνση 

σπουδών 

• Επεξεργασία συνόλων δεδομένων που προκύπτουν από τα εργαλεία της διεύθυνσης σπουδών: εξαγωγή, 

δόμηση, οργάνωση, ομογενοποίηση.  

• Συμμετοχή στον προβληματισμό σχετικά με το άνοιγμα των δεδομένων της Γαλλικής Σχολής σε εσωτερικό 

επίπεδο και προς το σύνολο του οικοσυστήματός της  

• Συμβολή στις εργασίες για την διαλειτουργικότητα (interoperability) των στοιχείων του πληροφοριακού 

συστήματος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 

Απαιτούμενες δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες 
 Γνώση του ακαδημαϊκού, θεσμικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος ενός ερευνητικού ιδρύματος 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών 

 Εξοικείωση με θέματα διεθνούς συνεργασίας 

 Γενικές γνώσεις θεσμικών και οικονομικών μέσων 

 Μεθοδολογία διαχείρισης έργου 

 Ποιοτική προσέγγιση και σχετικά εργαλεία. 

 

Λειτουργικές δεξιότητες 
 Γνώση εφαρμογής ενός συνόλου κανόνων και διαδικασιών στους διάφορους τομείς της διοίκησης 

 Χειρισμός του συνόλου της δραστηριότητας εντός σύνθετων χρονοδιαγραμμάτων και πλαισίων διαχείρισης 

 Εκπόνηση αναφορών δράσεων, πινάκων εργαλείων, δεικτών διαχείρισης  

 Γνώση σύνταξης εγγράφων, σημειωμάτων, περιλήψεων και αποφάσεων  

 Γνώση σχεδιασμού διαχειριστικών πινάκων  

 Γνώση χρήσης του περιβάλλοντος office (κυρίως των υπολογιστικών φύλλων) 

 Χρήση ειδικών λογισμικών για συγκεκριμένες δραστηριότητες 

 Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων και συνεργασιών  

 Συντονισμός συναντήσεων 

 Γλώσσες: Γαλλικά C2, Αγγλικά: C1 έως C2 (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες). Η γνώση της 

νέας ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

  

Συμπεριφορικές δεξιότητες  
 Εργασία σε ομάδα  

 Προσαρμοστικότητα  

 Αυτονομία 

 Αίσθημα ευθύνης  

 Ικανότητα γρήγορης αντίδρασης 

 Ικανότητα υποβολής αναφορών στους ιεραρχικά ανώτερους  

συμπεριφοράς .  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι προσλήψεις μας βασίζονται σε δεξιότητες, χωρίς διάκριση καταγωγής, ηλικίας ή φύλου και όλες οι θέσεις 

εργασίας μας είναι ανοιχτές σε άτομα με αναπηρία.  

Για να υποβάλετε την αίτησή σας, μπορείτε να αποστείλετε πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (βιογραφικό 

σημείωμα και συνοδευτική επιστολή) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recrutements@efa.gr 
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