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Μαϊο 2016
σήμερα

Μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Εργαστηρίου Σπουδών
Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου
(http://www.genderstudies-panteion.gr)

Φεβρουάριος 2019
Μάρτιος 2019

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Skills
and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour
Markets» για το Πάντειο Πανεπιστήμιο (https://www.sirius-project.eu/)
Τα
καθήκοντα περιλαμβάνουν συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας :1,3,4,5,8 και 9 του
προγράμματος

Φεβρουάριος 2018
σήμερα

Μέλος της διαχειριστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
«Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive
Growth from data to policy – In GRID2» για το Πάντειο Πανεπιστήμιο
(http://www.inclusivegrowth.eu) Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: συμμετοχή στις
δράσεις επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης του
προγράμματος, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην οικονομική
διαχείριση. Η τελευταία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των οικονομικών εκθέσεων
και υποβολή τους στην ηλεκτρονική βάση της EU, την προετοιμασία συμβάσεων
και εντολών πληρωμών, συνεργασία με διαχειριστική αρχή

Μάρτιος 2018
σήμερα

Μέλος της διαχειριστικής και ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος «DARE - Dialogue about Radicalisation and Equality»για το
Πάντειο Πανεπιστήμιο (http://www.dare-h2020.org) Το έργο της αφορά σε συμβολή
στην προετοιμασία και τη διαμόρφωση του υλικού και των εκθέσεων–
παρουσιάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος,
περιλαμβανομένων των Συναντήσεων και των Ομάδων Εργασίας στο εσωτερικό
και το εξωτερικό και στην οικονομική διαχείριση, στην διοργάνωση δράσεων
διάχυσης και στην υλοποίηση ποιοτικής ερευνάς. (ατομικές συνεντεύξεις, focus
groups)

Μάρτιος 2016
Φεβρούαριος 2018

Μέλος της διαχειριστικής και ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος «Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV):
Training for Sustainable Student Services» για το Πάντειο Πανεπιστήμιο
(http://usvreact.eu/el/) Tα καθήκοντα περιελάμβαναν: συμμετοχή στις δράσεις
επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης του
προγράμματος, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην οικονομική
διαχείριση, συμμετοχή στη συγκρότηση τοπικού δικτύου ακαδημαϊκών, φοιτητικών
και σχετικών με ζητήματα σεξουαλικής βίας φορέων και στη συγκρότηση
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού δικτύου και διαδικτυακής πλατφόρμας για ζητήματα
σεξουαλικής βίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,Προετοιμασία για την Παρουσίαση
αποτελεσμάτων στο Τελικό Διεθνές Συνέδριο και επικαιροποίηση ιστοσελίδας
προγράμματος
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Φεβρούαριος 2016
Ιανουάριος 2018

Μέλος της διαχειριστικής και ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος : «Human Rights as a part of Language Training to
Prevent Honour Related Violence and Harmful Practices in the
Communities.» για το Πάντειο Πανεπιστήμιο (https://www.humanright.net/hrinpractice/en/) Tα καθήκοντα περιελάμβαναν :Οικονομική
Διαχείριση του έργου,τήρηση Αρχείου εγγράφων πράξη, αλληλογραφία με
Διαχειριστική Αρχή και το δίκτυο εταίρων,σύνταξη συμβάσεων, εντολών
πληρωμών, φύλλων χρονοχρέωσης
όπως και την συμπλήρωση και
αποστολή των απαραίτητων οικονομικών εγγράφων και του οικονομικού
απολογισμού του προγράμματος,υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας
και των δράσεων του προγράμματος

Μαϊος 2015
Οκτώβριος 2017

Μέλος της διαχειριστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
: «Innovative social and Employment Policies for Inclusive and Resilient
Labour in Europe (Innosi) για το Πάντειο Πανεπιστήμιο (http://innosi.eu/)
Τα καθήκοντα περιελαμβάναν: συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας,
ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης του προγράμματος, στις
συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην οικονομική διαχείριση. Η
τελευταία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των οικονομικών εκθέσεων και
υποβολή τους στην ηλεκτρονική βάση της EU, την προετοιμασία συμβάσεων
και εντολών πληρωμών και συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή.

Σεπτέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2016

Οικονομική διαχείριση της Πράξης : «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό
Δυναμικό:
Η
συμφιλίωση
της
επαγγελματικής
με
την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες» για το Πάντειο
Πανεπιστήμιο (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ περιόδου 2009-2014» Τα
καθήκοντα περιελάμβαναν :Οικονομική Διαχείριση του έργου,τήρηση Αρχείου
εγγράφων πράξης, Αλληλογραφία με Διαχειριστική Αρχή και το δίκτυο
εταίρων.

Νοέμβριος 2014
Οκτώβριος 2016

Μέλος της διαχειριστικής και συντονιστικής ομάδας του Προγράμματος ΕΣΠΑ :
«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Παντείου
Πανεπιστημίου». Με καθήκοντα το συντονισμό, την οργάνωσης και τη
λειτουργία του Γραφείου Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας.
Μέλος της διαχειριστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
: «Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient
Labour in Europe (INSPIRES) για το Πάντειο Πανεπιστήμιο
(http://www.inspires-research.eu/) Τα καθήκοντα περιλάμβαναν: συμμετοχή στις
δράσεις επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης
του προγράμματος, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην
οικονομική διαχείριση. Η τελευταία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των
οικονομικών εκθέσεων και υποβολή τους στην ηλεκτρονική βάση της EU, την
προετοιμασία συμβάσεων και εντολών πληρωμών και συνεργασία με τη
διαχειριστική αρχή
Μέλος της διαχειριστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
: «Measuring Youth Well-Being-MYWEB» για το Πάντειο Πανεπιστήμιο
(https://fp7-myweb.eu/) Τα καθήκοντα περιλαμβάναν: συμμετοχή στις δράσεις
επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης του
προγράμματος, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην
οικονομική διαχείριση. Η τελευταία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των
οικονομικών εκθέσεων και υποβολή τους στην ηλεκτρονική βάση της EU, την
προετοιμασία συμβάσεων και εντολών πληρωμών και συνεργασία με τη
διαχειριστική αρχή

Μάϊος 2014
Ιούνιος 2016

Απρίλιος 2014
Σεπτέμβριος 2016
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Σεπτέμβριος 2016

Ιούλιος 2014
Ιούνιος 2015
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Μέλος της διαχειριστικής και συντονιστικής ομάδας του Προγράμματος ΕΣΠΑ
«Πρακτική Άσκηση Παντειου Πανεπιστημίου» Τα καθήκοντα περιλάμβαναν
την Τεχνικοοικονομική υποστήριξη των επιμέρους γραφείων πρακτικής
άσκησης των τμημάτων του Παντείου, επιμέλεια τευχών με τις αναλυτικές
εκθέσεις πεπραγμένων και τις εκθέσεις επίδοσης από τους φορείς
απασχόλησης και υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσης
Μέλος της διαχειριστικής και ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού
ερευνητικού προγράμματος : «Combating Trafficking in Women for Labour
Exploitation in Domestic Work για το Πάντειο Πανεπιστήμιο
(http://www.medinstgenderstudies.org/new-eu-project-stop-traffic-for-domesticwork/#more-5146) Το έργο της αφορά σε συμβολή στην προετοιμασία και τη
διαμόρφωση του υλικού και των εκθέσεων–παρουσιάσεων που απαιτούνται
για την υλοποίηση του προγράμματος, περιλαμβανομένων των Συναντήσεων
και των Ομάδων Εργασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και στην οικονομική
διαχείριση, στην διοργάνωση δράσεων διάχυσης και στην υλοποίηση
ποιοτικής ερευνάς. (ατομικές συνεντεύξεις, focus groups, συμμετοχή στην
έρευνα χαρτογράφησης (mapping survey) των πολιτικών σχετικά με την
εμπορία ανθρώπων με στόχο την εργασιακή εκμετάλλευση)

Οκτώβριος 2012
Οκτώβριος 2015

Μέλος της διαχειριστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
«Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement“ MYPLACE» για το
Πάντειο Πανεπιστήμιο (http://www.fp7-myplace.eu/) Με καθήκοντα: συμμετοχή στις
δράσεις επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης του
προγράμματος, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην οικονομική
διαχείριση. Η τελευταία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των οικονομικών εκθέσεων
και υποβολή τους στην ηλεκτρονική βάση της EU, την προετοιμασία συμβάσεων
και εντολών πληρωμών και συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή

Ιανουάριος 2012
Σεπτέμβριος 2012

Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων διάχυσης για Ευρωπαίκό Ερευντηικό
Πρόγραμμα «MIG@NET-Transnational Digital Networks, Migration and
Gender» (http://www.mignetproject.eu/?cat=3) για την υποστήριξη στο σχεδιασμό
και υλοποίηση δράσεων για τη διάχυση και ευρεία δημοσιοποίηση (dissemination
plan) των αποτελεσμάτων των επιμέρους θεματικών ερευνών του Προγράμματος
προς την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς άσκησης πολιτικής σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιούνιος 2011
Οκτώβριος 2014

Μέλος της διαχειριστικής ομάδας του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Πρακτική
Άσκηση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Παντείου Πανεπιστημίου» Με καθήκοντα: τη σύνταξη ανακοινώσεων, τη
σύνταξη πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ασκούμενων φοιτητών, τη
συλλογή-ταξινόμηση των αιτήσεων των υποψηφίων ασκούμενων φοιτητών, τη
σύνταξη συμβάσεων φοιτητών, τη σύνταξη καταλόγου με συνεργαζόμενους
φορείς, τη συλλογή εκθέσεων επίδοσης-φύλλων αξιολόγησης-βεβαιώσεων
υλοποίησης από τους φορείς για τους ασκούμενους φοιτητές, τη συλλογή
εκθέσεων πεπραγμένων και φύλλων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από
τους ασκούμενους φοιτητές και την έκθεση πεπραγμένων.

Απρίλιος 2009
Μάιος 2011

Μέλος της διαχειριστικής και ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος : «Gender, Migration and Ιntercultural Ιnteraction in South-East
Europe (Ge.M.IC.)» για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Με καθήκοντα: συμμετοχή στις
δράσεις επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβολής και δικτύωσης του
προγράμματος, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας καθώς και στην οικονομική
διαχείριση. Η τελευταία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των οικονομικών εκθέσεων
και υποβολή τους στην ηλεκτρονική βάση της EU, την προετοιμασία συμβάσεων
και εντολών πληρωμών και συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή
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Μάρτιος 2011
Μάιος 2011

Αρμοδιότητες Διαχείρισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «RED Network
combating racism, xenophobia and intolerance» για το i-RED Ινστιτούτο για τα
Δικαιώματα ,την Ισότητα και την Ετερότητα.( http://www.red-network.eu)

Οκτώβριος 2004
Αύγουστος 2008

Στελέχωση του Εργαστηρίου Σπουδών και Φύλου, ερευνητική στήριξη του
έργου: «Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Κοινωνικές και Πολιτικές
Επιστήμες-Πάντειο
Πανεπιστημιο»
(ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ)
(http://www.genderpanteion.gr/) Με καθήκοντα: γραμματειακή και ερευνητική
στήριξη του Εργαστηρίου ως χώρου υποδοχής φοιτητών/φοιτητριών με
βιβλιοθήκη, βιντεοθήκη και εργαστήριο πληροφορικής, τήρηση πρακτικών και
αρχείου του προγράμματος διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων

Μάρτιος 2004
Μάιος 2004

Μέλος του επιστημονικού προσωπικού του έργου που υλοποίησε το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη για τους οικονομικούς
μετανάστες στην Περιφέρεια Αττικής»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2002-2004

1996-2001

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών : «Κοινωνική
Μεταβολή:Διαστάσεις Κοιωνικής Πολιτκής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας»-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής&Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Η παρουσία των Αιθιόπων
Μεταναστών στην Αττικής (Στρατηγικές και Συνθήκες Ένταξης
Πτυχίο από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, με κατέυθυνση στην Κοινωνική Πολιτική
Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2015

2008

Κεφάλαιο: «Domestic Work and Trafficking in human beings in
Greece: a crossroads in the dark?» (Καμπούρη, Παρσάνογλου,
Τουρή) στον τόμο: «I Thought I was Applying as a Care Giver”:
Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work.»
Έκδοση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
“Combating Trafficking in Women for Labor Exploitation in
Domestic Work, STOP Traffic for Domestic Work”
Άρθρο: «The Equal Opportunities Year in Greece», (επιμ.
Berteke, Mischa Peters & Else van der Tuin, στο The Making
of European Women’s Studies, στο volume VIII του
Advanced Thematic Network in European Women’s Studies
(ΑΤΗΕΝΑ) Utrecht University, the Netherlands, σελ. 98102.).Το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους φορείς,
τους στόχους, τον προϋπολογισμό, καθώς και κριτική
αποτίμηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2007
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους ίσων
ευκαιριών για όλους.
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