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Αρ. Πρωτ. 1329/1 ΙΠΕ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Εντός του τρέχοντος έτους και στο χρονικό διάστημα των επόμενων μηνών το Ινστιτούτο 

Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του ΕΚΚΕ προτίθεται να προκηρύξει δύο θέσεις ερευνητών Γ΄ 

βαθμίδας σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στον στρατηγικό προγραμματισμό του 

νεοπαγούς Ινστιτούτου και, παράλληλα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας και πολιτείας για καινοτομικές επιστημονικές προσεγγίσεις. 

Προς τούτο, το ΙΠΕ του ΕΚΚΕ προβαίνει δια της παρούσας ανακοίνωσης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στη διερεύνηση – χαρτογράφηση του διαθέσιμου επιστημονικού δυναμικού σε 

μια σειρά ευρέων γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών περιοχών προκειμένου να 

οριστικοποιήσει το περιεχόμενο τόσο των δύο νέων θέσεων ερευνητών που θα προκηρύξει 

κατά τους προσεχείς μήνες, όσο και το περιεχόμενο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν  σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως την 5/7/2021 να αποστείλουν στο Ινστιτούτο Πολιτικών 

Ερευνών του ΕΚΚΕ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο απαραιτήτως να 

διευκρινίζουν σε ποιο από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα ή ερευνητικές περιοχές 

εντάσσονται επιστημονικά. Αν θεωρούν ότι εντάσσονται και σε δεύτερο γνωστικό 

αντικείμενο/ερευνητική περιοχή θα πρέπει να αποστείλουν και δεύτερο βιογραφικό σημείωμα. 

Βασικό κριτήριο για τη χαρτογράφηση του διαθέσιμου ερευνητικού επιστημονικού δυναμικού 

είναι η συνάφεια των διδακτορικών σπουδών και το δημοσιευμένο έργο των ενδιαφερομένων, 

αφενός, και η ερευνητική τους εμπειρία, αφετέρου, δοθέντος ότι ένα από τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα του Ν. 4386/2016 για την κατάληψη θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας είναι ότι «οι 

υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα 

ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του 

έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή να τους επιβλέπουν». 

Κατάλογος γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών περιοχών 

1.  Δημόσια Πολιτική 

 Θεωρία και μεθοδολογία ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής 

 Θεσμοί και διαδικασίες λήψης των αποφάσεων  



 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών ως στάδια της πολιτικής 

διαδικασίας (policy cycle) 

 

2. Επιστήμη δεδομένων με εφαρμογή στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες  

 Υπολογιστική ανάλυση πολιτικού λόγου και επεξεργασία κοινωνικών και πολιτικών 

δεδομένων  

 Ανάλυση κοινωνικών δικτύων 

 Εφαρμογές μεγάλων δεδομένων (big data) στην πολιτική και κοινωνική έρευνα 

 Στατιστική 

 

 

3. Ζητήματα Φύλου και έμφυλης ταυτότητας 

 

4. Πολιτική Κοινωνιολογία – Πολιτική ανάλυση 

 Πολιτική συμμετοχή – πολιτικές μεταβολές 

 Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες  

 Κοινωνικά κινήματα και πολιτικές διεκδικήσεις 

 Πολιτικό σύστημα και θεσμοί αντιπροσώπευσης 

 Συγκριτική Πολιτική Κοινωνιολογία 

 Πολιτική Κοινωνιολογία του εγκλήματος και της παρέκκλισης 

 Πολιτική Επικοινωνία 

 

 

5. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστορία του 20ού αιώνα  

 

Τα βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή στο ΙΠΕ/ΕΚΚΕ, υπόψη κας 

Αθηνάς Γυπαράκη, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα. (ipe@ekke.gr). 

 

Ο Διευθυντής του ΙΠΕ/ΕΚΚΕ 

Καθηγητής Θεόδωρος Τσέκος 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

– Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών 
– Γραφείο Προέδρου 
– Δ/νση Διοικητικού 
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