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Τπ’αριθμ. 2/2017 – ΚΩΔ. 9264 
ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 
για τη ςύναψη μύασ (1)  μύςθωςησ ϋργου ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου με τύτλο: 

«BUILDING A SAFETY NET FOR  MIGRANT AND REFUGEE  WOMEN» του  Προγρϊμματοσ 
«Joint Justice & Daphne call» - Actions grants to support national or transnational projects to 

enhance the rights of victims of crime/victims of violence - JUST/2015/SPOB/AG/VICT. 
 
 

Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα: 
«Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 
 

Έχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του Ν.2527/1997 (Υ.Ε.Κ. 206/Α’) όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ 

και ιςχύουν. 
2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (Υ.Ε.Κ. 265/Α΄/23.12.2014) «υμβϊςεισ 

Μύςθωςησ Έργου ςε ςυγχρηματοδοτούμενεσ πρϊξεισ». 
3. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.11836/25.09.2015 ϋγγραφο του ΑΕΠ ςύμφωνα με το οπούο: 

«ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου που αφορούν ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα και προγρϊμματα 
τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και ϋργα και προγρϊμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνεύσ ό 
ευρωπαώκούσ πόρουσ, δεν απαιτεύται ϋγκριςη για ΠΤ και αποςτολό τουσ ςτο ΑΕΠ για 
ϋκδοςη ςχετικόσ βεβαύωςησ». 

4. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με 
την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

5. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 42/1994 (Υ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) «ύςταςη Κϋντρου Ερευνών 
για θϋματα ιςότητασ».  

6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Υ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «ύςταςη 
Τπουργεύου Σουριςμού και ρύθμιςη θεμϊτων Δημόςιασ Διούκηςησ» όπωσ 
αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 15 του Ν. 2266/94 (Υ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έλεγχοσ 
δημόςιου τομϋα – Μετατϊξεισ – Κατϊταξη προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού 
δικαύου. Άλλεσ ρυθμύςεισ» όπωσ ιςχύει.   
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7. Σισ διατϊξεισ τησ υπ΄αριθμ. 219/06.02.1995  απόφαςησ του Τπουργού Προεδρύασ τησ 
Κυβϋρνηςησ  «Καθοριςμόσ αποφαςιςτικών, ςυλλογικών και μονομελών οργϊνων 
διούκηςησ του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Υ.Ε.Κ. 79/Β΄/07.02.1995), όπωσ 
ιςχύουν ςόμερα. 

8. Σην υπ’αριθμ.οικ. 11336/02.04.2015 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών και 
Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ περύ ςυγκρότηςησ του Διοικητικού υμβουλύου του 
Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 226/ΤΟΔΔ/07.04.2015) και την 
υπ’αριθμ. 37745/23.11.2016 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών περύ διοριςμού νϋων 
μελών του Δ.. του Κ.Ε.Θ.Ι. (Υ.Ε.Κ. 648/ΤΟΔΔ/30.11.2016). 

9. Σην υπ’αριθμ. 356/04.04.2016/θϋμα 8ο απόφαςη του Δ.. περύ ςυμμετοχόσ του Κ.Ε.Θ.Ι. ωσ 
ςυντονιςτόσ φορϋασ ςτην πρόςκληςη υποβολόσ πρόταςησ «Joint Justice & Daphne call» - 
Actions grants to support national or transnational projects to enhance the rights of 
victims of crime/victims of violence- JUST/2015/SPOB/AG/VICT. 

10. Σην ϋγκριςη τησ πρόταςησ από την Ε.Ε. (υπ’αριθμ.ειςερχ.ΚΕΘΙ/30791/02-09-2016). 
11. Σο από 26.01.2017 Grant Agreement Number: JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9264 μεταξύ 

του Κ.Ε.Θ.Ι. και τησ Ε.Ε. για την υλοπούηςη του ϋργου. 
12. Σην υπ’αριθμ. 371/15-02-2017/θϋμα 5ο απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου με την 

οπούα εγκρύθηκε η παρούςα πρόςκληςη. 
 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ε Ι  
 

Σουσ/τισ ενδιαφερομϋνουσ/-εσ να υποβϊλουν αύτηςη για κατϊρτιςη ςύμβαςησ μύςθωςησ 
ϋργου με το Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει ςτην Αθόνα του 
Νομού Αττικόσ.  
 
Σο Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεύ το ϋργο με τύτλο: «BUILDING A SAFETY NET FOR  MIGRANT AND 
REFUGEE  WOMEN» του  Προγρϊμματοσ «Joint Justice & Daphne call» - Actions grants to 
support national or transnational projects to enhance the rights of victims of crime/victims of 
violence- JUST/2015/SPOB/AG/VICT.  
 
τόχοι του ανωτϋρω ϋργου εύναι: 

 Η εξαςφϊλιςη εύκολησ πρόςβαςησ των θυμϊτων ϋμφυλησ βύασ GBV, ιδύωσ των 
μεταναςτριών  και των γυναικών προςφύγων, ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ υποςτηρικτικϋσ 
υπηρεςύεσ  και λόψη τησ κατϊλληλησ βοόθειασ 

 Η ευαιςθητοπούηςη των επαγγελματιών ςτον τομϋα για τον εντοπιςμό των θυμϊτων 
και την παραπομπό τουσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ. 

 Η ενδυνϊμωςη και η ενημϋρωςη των μεταναςτριών και των γυναικών προςφύγων 
προκειμϋνου να διεκδικούν τα δικαιώματα τουσ 

 
Σο Κ.Ε.Θ.Ι. ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ανωτϋρω ϋργου με τύτλο: «BUILDING A SAFETY NET FOR  

MIGRANT AND REFUGEE  WOMEN», πρόκειται αναθϋςει ϋργο ςε ςυνολικϊ ϋνα (1) ϊτομο, ςύμφωνα 
με τον ωσ κϊτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α. 
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ΠΙΝΑΚΑ Α 

Κωδικόσ  Περιγραφό Έργου 
 

Σόποσ Εκτϋλεςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

1 
Τπεύθυνοσ/-νη για την Οικονομικό και 
Διοικητικό  ςτόριξη  του ϋργου. 

Κ.Ε.Θ.Ι.  
Φαρ. Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου, Αθόνα 

 
1 

 
 

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ / ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 
Σο ϋργο του/τησ υπεύθυνου/-νησ για τη ςυνολικό οικονομικό και διοικητικό ςτόριξη του 
ϋργου περιλαμβϊνει: 

 Σην παρακολούθηςη του  οικονομικού και φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου κϊθε 
εταύρου για τη διαςφϊλιςη τησ ςωςτόσ διαχεύριςησ και εντόσ των ορύων του 
προώπολογιςμού.  

 Σην παρακολούθηςη των εξόδων όλων των εταύρων  ςύμφωνα με  το χρονοδιϊγραμμα 
των προγραμματιςμϋνων δαπανών.  

 Ση ςυνολικό παρακολούθηςη και ςτόριξη του φυςικού αντικειμϋνου όλου του ϋργου. 
 Ση διαχεύριςη και τη διοικητικό ςτόριξη όλων των δρϊςεων του ϋργου προκειμϋνου να 

εξαςφαλιςτεύ η αποτελεςματικό και επιτυχόσ υλοπούηςη τουσ. 
 Ση ςυςτηματικό παρακολούθηςη και ϋλεγχο των εγγρϊφων, φακϋλων, αρχεύων κ.α. 

του ϋργου. 
 Σην εκπόνηςη εκθϋςεων . 
 Ση διαμόρφωςη και παρακολούθηςη του αρχεύου του ϋργου. 
 Σο ςυντονιςμό τησ επικοινωνύασ μεταξύ των εταύρων. 

 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην παρούςα Πρόςκληςη, για τον ανωτϋρω Κωδικό ϋχουν όςοι/-εσ 
υποψόφιοι/-εσ διαθϋτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ του ΠΙΝΑΚΑ Β. 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β 

ΚΩΔΙΚΟ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 

1) Πτυχύο Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ό Πολιτικών ό Οικονομικών Επιςτημών ό 
αντύςτοιχοσ ιςότιμοσ τύτλοσ ςπουδών τησ αλλοδαπόσ  

2) Πολύ Καλό γνώςη τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ 
3) Έξι (6) ϋτη εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων εκ 

των οπούων τουλϊχιςτον τα δύο (2) ϋτη ςε προγρϊμματα 
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ΠΙΝΑΚΑ Β 

ΚΩΔΙΚΟ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

χρηματοδοτούμενα απευθεύασ από την Ευρωπαώκό Ένωςη. 

 

Οι υποψόφιοι/-εσ πρϋπει να μην υπερβαύνουν το 65ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. 

 

Ο προώπολογιςμόσ του Έργου για τη ςύναψη τησ ανωτϋρω ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου 
ανϋρχεται ςτο ποςό των δεκαϋξι χιλιϊδων οκτακοςύων εξόντα οκτώ ευρώ και πενόντα 
τεςςϊρων λεπτών (16.868,54 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχύοντοσ ςυντελεςτό Υ.Π.Α. και 
λοιπών νόμιμων κρατόςεων.  

 

Η διϊρκεια τησ ανωτϋρω ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου θα εύναι από την ημερομηνύα υπογραφόσ 
τησ ςύμβαςησ και ϋωσ 30.11.2018. 
 

 
Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ / ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/-εσ καλούνται να υποβϊλουν αύτηςη ςυμμετοχόσ εύτε αυτοπροςώπωσ 
εύτε με ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο από αυτούσ πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φϋρει την 
υπογραφό τουσ θεωρημϋνη από δημόςια αρχό, εύτε ταχυδρομικώσ ςτο ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.), ςτην ακόλουθη διεύθυνςη: Φαρ. Σρικούπη 51 & 
Βαλτετςύου, Σ.Κ. 106 81 –Αθόνα, Τπόψη: Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ τησ 
υπ’αριθμ 2/2017 – ΚΩΔ. 9264 Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. την περύπτωςη 
αποςτολόσ των αιτόςεων ταχυδρομικώσ, το εμπρόθεςμο των αιτόςεων κρύνεται με βϊςη την 
ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ την αποςφρϊγιςό του 
επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων. 
 
Η προθεςμύα υποβολόσ των φακϋλων ςυμμετοχόσ ορύζεται ςτισ δϋκα (10) 
ημερολογιακϋσ ημϋρεσ και αρχύζει από την επόμενη ημϋρα τησ ανϊρτηςησ τησ παρούςασ 
ςτην ιςτοςελύδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) και  ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

Ειδικότερα, πρϋπει να υποβληθεύ ενιαύοσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ ςυμμετοχόσ, ο οπούοσ 
θα πρϋπει να φϋρει την ϋνδειξη: «Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτην υπ’αριθμ. 2/2017 – Κωδ. 9264 
Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ με αριθμ. πρωτ.: 39372/15-02-2017», και 
υποχρεωτικϊ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού τα ακόλουθα:  

 

 

http://www.kethi.gr/
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1) Αύτηςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 
Οι υποψόφιοι/-εσ μπορούν να αναζητόςουν ό να παραλϊβουν το ϋντυπο τησ αύτηςησ: α) 
ςτη γραμματεύα του Κ.Ε.Θ.Ι. και β) ςτην ιςτοςελύδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr), ωσ 
ςυνημμϋνο τησ παρούςασ πρόςκληςησ (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ). 
 

2) Υϊκελο δικαιολογητικών. 
Απαραύτητα δικαιολογητικϊ με τα οπούα θα αποδεικνύεται η κατοχό των απαιτούμενων 
τύτλων και προςόντων, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ Β, καθώσ και βιογραφικό 
ςημεύωμα. 

 
3) Σαυτότητα ό ϊλλο δημόςιο ϋγγραφο από το οπούο να προκύπτουν τα ςτοιχεύα 

τησ ταυτότητασ. 
Υωτοαντύγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτύου ταυτότητασ ό τησ ςχετικόσ 
προςωρινόσ βεβαύωςησ τησ αρμόδιασ Αρχόσ ό των κριςύμων ςελύδων του διαβατηρύου 
(δηλ. αυτών όπου αναφϋρονται ο αριθμόσ και τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του κατόχου ό 
ϊλλου δημοςύου εγγρϊφου από το οπούο να προκύπτουν τα ςτοιχεύα τησ ταυτότητασ). 
 

4) Τπεύθυνη Δόλωςη (ϊρθρο 8 του ν.1599/1986).  
Τπογεγραμμϋνη από τον/την υποψόφιο/-α ςτην οπούα θα δηλώνονται: α) η ακρύβεια 
των ςτοιχεύων του βιογραφικού ςημειώματοσ, β) η ϊμεςη διαθεςιμότητα εντόσ 
15ημερών από την ϋκδοςη αποτελεςμϊτων για την ανϊληψη καθηκόντων  και  γ) η 
χρονικό διαθεςιμότητα καθ’ όλη τη διϊρκεια του Έργου. 
 

5) Ειδικϊ για τουσ ϊνδρεσ υποψηφύουσ απαιτεύται η προςκόμιςη αποδεικτικών 
ςτοιχεύων ςχετικϊ με την εκπλόρωςη των ςτρατιωτικών τουσ υποχρεώςεων ό την 
νόμιμη απαλλαγό τουσ από αυτϋσ, καθ’ όλη τη διϊρκεια ςύναψησ ςύμβαςησ ςτο 
πλαύςιο του ϋργου. 

 
 

Ειδικότερα, ωσ προσ το φϊκελο δικαιολογητικών διευκρινύζονται τα εξόσ: 

1) Σα δικαιολογητικϊ για το προςόν 1 (Πτυχύο Α.Ε.Ι.) του Πύνακα Β ςυνυποβϊλλονται ςτο 
Υϊκελο και γύνονται αποδεκτϊ με βϊςη όςα ορύζει το ΑΕΠ. χετικϋσ πληροφορύεσ ςτην 
ιςτοςελύδα:  

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp. 

2) Σα δικαιολογητικϊ για το προςόν 2 (Πολύ Καλό γνώςη τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ 
Γλώςςασ) του Πύνακα Β ςυνυποβϊλλονται ςτο Υϊκελο και γύνονται αποδεκτϊ με βϊςη τα 
πιςτοποιητικϊ που αποδϋχεται και όςα ορύζει το ΑΕΠ. χετικϋσ πληροφορύεσ ςτην 
ιςτοςελύδα:  

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp. 

http://www.kethi.gr/
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
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3) Σα δικαιολογητικϊ για το προςόν 3 (Εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων 
ϋργων & ςε προγρϊμματα χρηματοδοτούμενα απευθεύασ από την Ευρωπαώκό Ένωςη) του 
Πύνακα Β ςυνυποβϊλλονται ςτο Υϊκελο. Επιςημαύνεται ότι η εργαςιακό εμπειρύα 
τεκμηριώνεται με βεβαύωςη από τον/την εργοδότη/-τρια του/τησ υποψηφύου/-ασ για την 
αντύςτοιχη χρονικό περύοδο απαςχόληςησ ςυνοδευόμενη από οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο 
μπορεύ να τεκμηριώςει το αντικεύμενο τησ εργαςύασ του/τησ υποψηφύου/-ασ (π.χ. 
αντύγραφα ςυμβϊςεων που ϋχει εκτελϋςει, αντύγραφα δελτύων παροχόσ υπηρεςιών κ.τ.λ.). 

 
Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
 

Οι υποψόφιοι/-εσ που διαθϋτουν τα απαιτούμενα προςόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β θα 
βαθμολογηθούν ωσ ακολούθωσ: 
 
Η προςμϋτρηςη μονϊδων βαθμολόγηςησ πραγματοποιεύται για τα προςόντα εκεύνα τα οπούα 
αναφϋρονται ςτην παρούςα Πρόςκληςη και βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με τισ απαιτόςεισ του 
Έργου.  
 
Πίνακασ I:  Βαθμολόγηςη για Απαιτούμενα Προςόντα: 
 
Α/Α ΠΡΟΟΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Βαθμόσ πτυχύου (αριθμόσ ςτην κλύμακα 5-10) Βαθμόσ (μϋγιςτο 10) 
2 Προώπηρεςύα / εργαςιακό εμπειρύα όπωσ απαιτεύται από 

την περιγραφό του ϋργου (ϋτη) 
2 βαθμούσ ανϊ ϋτοσ (μϋγιςτο 20) 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Η αξιολόγηςη των υποψηφύων γύνεται με ευθύνη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και 
Αξιολόγηςησ, η οπούα ορύζεται με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Κ.Ε.Θ.Ι. 
Σο Δ.. μετϊ από ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ, θα 
προχωρόςει ςτην τελικό επιλογό του/τησ εξωτερικού/-όσ ςυνεργϊτη/-τριασ και ςτη 
ςύναψη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου. 

2. Οι υποψόφιοι/-εσ, που δεν υποβϊλλουν εμπρόθεςμα αύτηςη ςυμμετοχόσ, 
απορρύπτονται ωσ εκπρόθεςμοι/-εσ και δεν αξιολογούνται. 

3. Η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ:  

α) θα εξετϊςει τουσ εμπρόθεςμουσ φακϋλουσ ςυμμετοχόσ ωσ προσ τα ϋγγραφα, τα 
οπούα υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνονται επύ ποινό αποκλειςμού, ςύμφωνα με τα 
ανωτϋρω οριζόμενα [Αύτηςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, Υϊκελοσ δικαιολογητικών, 
Σαυτότητα ό ϊλλο δημόςιο ϋγγραφο από το οπούο να προκύπτουν τα ςτοιχεύα τησ 
ταυτότητασ, Τπεύθυνη Δόλωςη (ϊρθρο 8 του ν.1599/1986) και ειδικϊ για τουσ ϊνδρεσ 
υποψηφύουσ τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με την εκπλόρωςη των ςτρατιωτικών 
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τουσ υποχρεώςεων ό την νόμιμη απαλλαγό τουσ από αυτϋσ, καθ’ όλη τη διϊρκεια 
ςύναψησ ςύμβαςησ ςτο πλαύςιο του ϋργου]. 

β) θα εξετϊςει το Υϊκελο δικαιολογητικών όςων υποψηφύων δεν ϋχουν αποκλειςθεύ 
ςτο προηγούμενο ςτϊδιο, θα απορρύψει όςουσ/-εσ δεν κατϋχουν όλα τα προςόντα του 
ΠΙΝΑΚΑ Β και θα βαθμολογόςει όςουσ/-εσ υποψόφιουσ/-εσ τα κατϋχουν.  

γ) ςτη ςυνϋχεια, οι υποψόφιοι/-εσ που πληρούν τα προςόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και 
βαθμολογόθηκαν, θα κληθούν ςε προςωπικό ςυνϋντευξη. 

Κατϊ την προςωπικό ςυνϋντευξη, οι υποψόφιοι/-εσ αξιολογούνται με βϊςη τα 
ακόλουθα κριτόρια:  

 την ικανότητα επικοινωνύασ και την εμπειρύα ομαδικόσ εργαςύασ: «κλύμακα 
βαθμολόγηςησ 0-10» 

 την κατανόηςη των απαιτόςεων τησ περιγραφόσ του ϋργου, των ςτόχων του 
Έργου και των κρύςιμων παραγόντων επιτυχύασ του: «κλύμακα βαθμολόγηςησ  
0-14». 

 τη δυνατότητα λόψησ πρωτοβουλιών: «κλύμακα βαθμολόγηςησ 0-6». 
 Βαθμολόγηςη προςωπικόσ ςυνϋντευξησ: «μϋγιςτη 30». 

 
δ) τϋλοσ, καταρτύζει: Πύνακα κατϊταξησ των υποψηφύων, με βϊςη τη βαθμολογύα τουσ 

και Πύνακα Απορριπτϋων. 

4. Επιςημαύνεται ότι η διαδικαςύα Πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για ςύναψη 
ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου τησ παρούςησ δεν εύναι διαγωνιςτικό, ενώ η τυχόν επιλογό 
υποψόφιου/-ασ ϋχει τον χαρακτόρα αποδοχόσ πρόταςησ και όχι πρόςληψησ. Η 
διαδικαςύα τησ πρόςκληςησ θα ολοκληρωθεύ με ςύνταξη πύνακα κατϊταξησ, ενώ 
όςοι/-εσ επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδύαν. 

5. Συχόν ενςτϊςεισ κατϊ των αποτελεςμϊτων υποβϊλλονται ςε αποκλειςτικό προθεςμύα 
πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών από την επομϋνη τησ ανϊρτηςησ των αποτελεςμϊτων 
ςτην ιςτοςελύδα του Κ.Ε.Θ.Ι. http://www.kethi.gr. Οι ενςτϊςεισ θα πρϋπει επύ ποινό 
απαραδϋκτου να εύναι ςυγκεκριμϋνεσ. Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ιδιοχεύρωσ ό 
αποςτϋλλονται ταχυδρομικώσ, ςτην διεύθυνςη του Κ.Ε.Θ.Ι.:  Φαρ. Σρικούπη 51 & 
Βαλτετςύου, Αθόνα, 106 81. Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςτουσ ατομικούσ φακϋλουσ και 
ςτα ςτοιχεύα που αφορούν τουσ/τισ λοιπούσ/-εσ υποψηφύουσ/-εσ, αςκεύται υπϋρ 
του/τησ αιτούντοσ/-ούςασ ςύμφωνα με τη ςυνδυαςτικό εφαρμογό των διατϊξεων 
του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τόρηςησ των προβλεπόμενων 
ςτο υπό ςτοιχεύα Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 ϋγγραφο τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων 
Προςωπικού Φαρακτόρα, προκειμϋνου να αςκόςει τα δικαιώματϊ του/τησ ςύμφωνα 
με τη νόμιμη διαδικαςύα (ϋγγραφη αύτηςη, τεκμηρύωςη υπϋρτερου ϋννομου 
ςυμφϋροντοσ κ.λπ.). 
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6. Καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεύ το δικαύωμϊ του για 
υπαναχώρηςη από τη ςύμβαςη ςε περύπτωςη μη προςόκουςασ εκτϋλεςησ του ϋργου 
και/ό μη τόρηςησ των κανόνων δεοντολογικόσ ςυμπεριφορϊσ εκ μϋρουσ των 
αντιςυμβαλλομϋνων, ςύμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Σο ϋργο 
που ϋχει εκτελεςτεύ μϋχρι τη ςτιγμό τησ υπαναχώρηςησ και τα παραδοτϋα που ϋχουν 
παραληφθεύ παραμϋνουν ςτη διϊθεςη του Κ.Ε.Θ.Ι. και δεν εγεύρεται καμύα απαύτηςη 
για επιςτροφό τησ αμοιβόσ των αντιςυμβαλλομϋνων (ενν. εργολϊβων) που ϋχει 
καταβληθεύ μϋχρι τη ςτιγμό τησ υπαναχώρηςησ. Μετϊ την υπαναχώρηςη το Κ.Ε.Θ.Ι. 
μπορεύ να προχωρόςει ςε αντικατϊςταςη του/τησ επιλεχθϋντοσ/εύςασ με ϊλλον/η 
επιτυχόντα/επιτυχούςα ςτα πλαύςια τησ παρούςησ πρόςκληςησ εκδόλωςησ 
ενδιαφϋροντοσ και ςύμφωνα με τον πύνακα κατϊταξησ. 

7. Η παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ δεν δεςμεύει το Κ.Ε.Θ.Ι. να ςυνϊψει 
ςυνεργαςύα με τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/-εσ και δεν γεννϊ δικαιώματα προςδοκύασ. 
Σο Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεύ το δικαύωμα επιλογόσ του προςώπου του/τησ υποψόφιου/-ασ, 
καθώσ και πλόρη διακριτικό ευχϋρεια ωσ προσ τη ςύναψη ό μη των ςχετικών 
ςυμβϊςεων αποκλειόμενησ οιαςδόποτε αξιώςεωσ των ενδιαφερομϋνων. 

8. Ολόκληρη η Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα 
του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (www.kethi.gr) και ςτο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ του φορϋα. 

Για το «Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Η  Πρόεδροσ του Δ.. 
Ειρόνη – Ελϋνη Αγαθοπούλου 

http://www.kethi.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΑΙΣΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  

Για την υπ’αριθμ. 2/2017 – ΚΩΔ. 9264  Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ  
 
 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα Πατϋρα:  

Όνομα Μητϋρασ:  

Υύλο     Άνδρασ                           Γυναύκα 

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  
 
ΑΜΚΑ  
 
Α.Υ.Μ.  

Δ.Ο.Τ.  

Ημερομηνύα Γϋννηςησ:  

Οδόσ:  Αριθμόσ:   

Δόμοσ:  Σηλϋφωνο οικύασ  

Σαχ. Κώδικασ:  Κινητό τηλϋφωνο:  

Νομόσ:   Ε-mail :  

Περιφϋρεια:    
 

ασ υποβϊλλω Αύτηςη υμμετοχόσ  για τον Κωδικό  1 «Τπεύθυνοσ/-νη για την Οικονομικό και Διοικητικό  
ςτόριξη  του ϋργου». 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΤΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
[αριθμήςτε ςε εμφανέσ ςημείο καθϋνα από τα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογητικϊ και τα υπόλοιπα ϋγγραφα 

που επιςυνϊπτετε και καταγρϊψτε τα εδώ, ακολουθώντασ την ίδια ςειρά αρίθμηςησ] 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ 
τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα ςτοιχεύα τησ αύτηςόσ μου 
εύναι ακριβό και αληθό και κατϋχω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ για τον κωδικό που 
ϋχω δηλώςει, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ και 
αναγρϊφονται ςτην παρούςα αύτηςη. 

  

Ημερομηνύα ….../….../ 2017 

 
 

Ο ΔΗΛΩΝ / Η  ΔΗΛΟΤΑ 
(Ονοματεπώνυμο – Τπογραφό) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεςμεύεται ότι τα  προςωπικά δεδομένα που υποβάλλονται,  
δεν θα χρηςιμοποιηθούν για άλλη χρήςη, ούτε και θα εκχωρηθούν ςε τρίτουσ. 
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