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Υπ’αριθμ. 1/2020 - MIS 5000490 
ΠΡΟΣΚΖΗΣΗ  ΕΚΔΗΖΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
γιΝ τη ςύνΝψη μίΝσ (1) ςύμΞΝςησ μίςθωςησ έργου ςτο πλΝίςιο υλοποίηςησ τησ Θράξησ «Οριζόντιεσ 

Παρεμβάςεισ Εθνικήσ Εμβέλειασ» -  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των 

Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηςη τησ έμφυλησ βίασ κατά των γυναικών» με 

κωδικό ΟΠΣ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Τομέα 2014-2020». 
 
 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: 
«Κέντρο Ερευνών για Εέματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Ε.Ι.) 

 
1. Τισ διΝτάξεισ του άρθρου 6 του Ν.2526/1776 (Κ.Ε.Κ. 206/Α’) όπωσ έχουν τροποποιηθεί κΝι ιςχύουν. 
2. Τισ διΝτάξεισ του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (Κ.Ε.Κ. 265/Αϊ/23.12.2014) «ΙυμΞάςεισ Μίςθωςησ 

Έργου ςε ςυγχρημΝτοδοτούμενεσ πράξεισ». 
3. Τισ διΝτάξεισ του Θ.Δ. 2362/1775 «Θερί Δημοςίου Ζογιςτικού, ελέγχου των δΝπΝνών του Κράτουσ ςε 

άλλεσ διΝτάξεισ» (Κ.Ε.Κ. 246/Α’). 
4. Το υπ’Νριθμ.πρωτ.11836/25.07.2015 έγγρΝφο του ΑΙΕΘ ςύμφωνΝ με το οποίο: «ςυμβάςεισ μίςθωςησ 

έργου που αφορούν ςυγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ και έργα 
και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείσ ή ευρωπαϊκούσ πόρουσ, δεν απαιτείται έγκριςη για 
ΠΥΣ και αποςτολή τουσ ςτο ΑΣΕΠ για έκδοςη ςχετικήσ βεβαίωςησ». 

5. Τισ διΝτάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΚΕΚ 112/Αϊ/13.06.2010) «Ενίςχυςη τησ διΝφάνειΝσ με την 
υποχρεωτική Ννάρτηςη νόμων κΝι πράξεων των κυΞερνητικών, διοικητικών κΝι Νυτοδιοικητικών 
οργάνων ςτο διΝδίκτυο "ΘρόγρΝμμΝ ΔιΝύγειΝ" κΝι άλλεσ διΝτάξεισ». 

6. Την υπ’ Νριθμ. πρωτ. 136665/ΕΥΕΥ1016/17-12-2018 (ΚΕΚ 5768/Β/31-12-2018) Υπουργική ΑπόφΝςη 
«ΑντικΝτάςτΝςη τησ υπ' Νριθ. 110426/ΕΥΕΥ/1020/20-10-2016 (ΚΕΚ Β’ 3521) υπουργικήσ ΝπόφΝςησ με 
τίτλο: «Τροποποίηςη κΝι ΝντικΝςτάςτΝςη τησ υπ’Νριθμ. 81786/ΕΥΕΥ612/31.06.2015 (ΚΕΚ Β' 1822) 
υπουργικήσ ΝπόφΝςησ «Εθνικοί κΝνόνεσ επιλεξιμότητΝσ δΝπΝνών γιΝ τΝ προγράμμΝτΝ του ΕΙΘΑ 2014 
- 2020 - Έλεγχοι νομιμότητΝσ δημοςίων ςυμΞάςεων ςυγχρημΝτοδοτούμενων πράξεων ΕΙΘΑ 2014-
2020 Νπό Αρχέσ ΔιΝχείριςησ κΝι Ενδιάμεςουσ Κορείσ - ΔιΝδικΝςίΝ ενςτάςεων επί των Νποτελεςμάτων 
Νξιολόγηςησ πράξεων». 

7. Τισ διΝτάξεισ τησ υπϊΝριθμ. 18845/10-05-2018 Κοινήσ ΑπόφΝςησ των Υπουργών Εςωτερικών κΝι 
Οικονομικών με θέμΝ: «ΚΝθοριςμόσ των οργάνων διοίκηςησ του Κ.Ε.Ε.Ι. κΝι ρύθμιςη θεμάτων 
οργάνωςησ κΝι λειτουργίΝσ των υπηρεςιών του» (Κ.Ε.Κ. 1667/Β’/18.05.2018). 
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8. Την υπ’Νριθμ.Δ1/οικ. 41161/13665/18.07.2017 ΝπόφΝςη του Υπουργού ΕργΝςίΝσ κΝι Κοινωνικών 

Υποθέςεων «Τροποποίηςη τησ 12662/17-04-2018 ΝπόφΝςησ του Υπουργού Εςωτερικών 
«ΑνΝςυγκρότηςη του Διοικητικού ΙυμΞουλίου του Κέντρου Ερευνών γιΝ ΕέμΝτΝ ΙςότητΝσ (ΚΕΕΙ) – 
(ΥΟΔΔ 231)» *Κ.Ε.Κ. 661/ΥΟΔΔ/23.07.2017 κΝι Κ.Ε.Κ. 876/ΥΟΔΔ/27.10.2017 Διορθώςεισ ΙφΝλμάτων+. 

9. Την υπ’Νριθμ. πρωτ.: 3014/07/11/2015 Κωδ.Θρόςκληςησ: 03_Α.1.1._00 γιΝ την υποΞολή προτάςεων 
ςτο Ε.Θ. «ΜετΝρρύθμιςη Δημοςίου ΤομέΝ» - με τίτλο: «Δράςεισ Υποςτήριξησ τησ ΟριζόντιΝσ Θολιτικήσ 
γιΝ την ιςότητΝ των Κύλων» - ΑΔΑ: ΜΝΤ24653Ο6-ΔΡ8. 

10. Την 1η Τροποποίηςη τησ Θρόςκληςησ 03_Α.1.1._01 γιΝ την υποΞολή προτάςεων ςτο Ε.Θ. 
«ΜετΝρρύθμιςη Δημοςίου ΤομέΝ» - ΑΔΑ: 6ΕΓΝ4653Ο6-ΧΒ2. 

11. Την υπ’ Νριθμ. 352/07.02.2016/θέμΝ 24ο ΝπόφΝςη του Διοικητικού ΙυμΞουλίου με την οποίΝ 
εγκρίθηκε η ενςωμάτωςη τησ Θράξησ με τίτλο: «Οριζόντιεσ ΘΝρεμΞάςεισ Εθνικήσ ΕμΞέλειΝσ»», ςτο 
πλΝίςιο του Ε.Θ. «ΜετΝρρύθμιςη Δημοςίου ΤομέΝ» με τίτλο: «Δράςεισ Υποςτήριξησ τησ ΟριζόντιΝσ 
Θολιτικήσ γιΝ την ιςότητΝ των Κύλων», ςτον ετήςιο ΘρογρΝμμΝτιςμό Δράςεων του Κ.Ε.Ε.Ι. 

12. Την υπ’Νριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο6-ΒΓΓ ΑπόφΝςη ΈντΝξησ τησ Θράξησ 
«Οριζόντιεσ ΘΝρεμΞάςεισ Εθνικήσ ΕμΞέλειΝσ γιΝ την κΝτΝπολέμηςη τησ ΞίΝσ κΝτά των γυνΝικών» με 
κωδικό ΟΘΙ 5000470 ςτο Ε.Θ. «ΜετΝρρύθμιςη Δημόςιου ΤομέΝ 2014-2020», όπωσ έχει τροποποιηθεί 
κΝι ιςχύει με τισ υπ’Νριθμ. πρωτ. 2438/18-9-2017 – ΑΔΑ: Μ3ΓΙ465ΧΙ8-ΕΑΚ, 266/27-01-2018 – ΑΔΑ: 
Μ324465ΧΙ8-Μ73, 1386/27-5-2018 – ΑΔΑ: ΛΔΟΒ465ΧΙ8-ΕΚΚ κΝι 2716/13-11-2018 – ΑΔΑ: 
Μ4Μ3465ΧΙ8-ΒΟΙ. 

13. Την υπ’Νριθμ.πρωτ. 30464/30-05-2016 -  ΑΔΑ: ΛΤΘΒΟΡ7Ζ-0ΚΜ ΑπόφΝςη Υλοποίηςησ με ίδιΝ μέςΝ τησ 
Θράξησ «Οριζόντιεσ ΘΝρεμΞάςεισ Εθνικήσ ΕμΞέλειΝσ» - Υποέργο 1 «ΕπίΞλεψη / ΘΝρΝκολούθηςη κΝι 
ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου γιΝ την πρόληψη κΝι την κΝτΝπολέμηςη τησ έμφυλησ ΞίΝσ». 

14. Την υπ’Νριθμ.πρωτ. 37812/22-05-2017 -  ΑΔΑ: 6ΖΙ5ΟΡ7Ζ-2Κ4 1η Τροποποίηςη ΑπόφΝςησ Υλοποίηςησ 
με ίδιΝ μέςΝ τησ Θράξησ «Οριζόντιεσ ΘΝρεμΞάςεισ Εθνικήσ ΕμΞέλειΝσ» - Υποέργο 1 «ΕπίΞλεψη / 
ΘΝρΝκολούθηςη κΝι ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου γιΝ την πρόληψη κΝι την κΝτΝπολέμηςη τησ 
έμφυλησ ΞίΝσ». 

15. Την υπ’Νριθμ. 1014/30-11-2018 *ΑΔΑ: 6Ι0ΝΟΡ7Ζ-ΒΚ0/30-11-2018] 2η Τροποποίηςη ΑπόφΝςησ 
Υλοποίηςησ με ίδιΝ μέςΝ του Υποέργου 1 «ΕπίΞλεψη / ΘΝρΝκολούθηςη κΝι ςυντονιςμόσ των Δομών 
του δικτύου γιΝ την πρόληψη κΝι την κΝτΝπολέμηςη τησ έμφυλησ ΞίΝσ κΝτά των γυνΝικών» τησ 
Θράξησ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΙ ΘΑΡΕΜΒΑΙΕΙΙ ΕΕΝΙΚΗΙ ΕΜΒΕΖΕΙΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΟΖΕΜΗΙΗ ΤΗΙ ΒΙΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΜΝ ΓΥΝΑΙΚΜΝ» κΝι Κωδ. ΟΘΙ 5000470 του Ε.Θ. «ΜετΝρρύθμιςη Δημοςίου τομέΝ 2014-2020».  

16. Την Νπό 14/01/2019 ορθή επΝνάληψη τησ Νρ. πρωτ. 2916/13-11-2018 τροποποίηςησ τησ ΑπόφΝςησ 
 ΈντΝξησ τησ Θράξησ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΙ ΘΑΡΕΜΒΑΙΕΙΙ ΕΕΝΙΚΗΙ ΕΜΒΕΖΕΙΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΟΖΕΜΗΙΗ ΤΗΙ 
ΒΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΜΝ ΓΥΝΑΙΚΜΝ» με κωδ. ΟΘΙ. 5000470 – ΑΔΑ: 666Χ465ΧΙ8-ΝΕΓ. 

17. Την υπ’Νριθμ. 6/2019 – MIS 5000490 –  ΑΔΑ: 6ΚΡ6ΟΡ7Ζ-Ο0Ε Θρόςκληςη Εκδήλωςησ ΕνδιΝφέροντοσ 
γιΝ τη ςύνΝψη μίΝσ (1) ςύμΞΝςησ μίςθωςησ έργου ςτο πλΝίςιο υλοποίηςησ τησ Θράξησ «Οριζόντιεσ 
ΘΝρεμΞάςεισ Εθνικήσ ΕμΞέλειΝσ» -  Υποέργο 1 «ΕπίΞλεψη / ΘΝρΝκολούθηςη κΝι ςυντονιςμόσ των 
Δομών του δικτύου γιΝ την πρόληψη κΝι την κΝτΝπολέμηςη τησ έμφυλησ ΞίΝσ κΝτά των γυνΝικών» με 
κωδικό ΟΘΙ 5000470 ςτο Ε.Θ. «ΜετΝρρύθμιςη Δημόςιου ΤομέΝ 2014-2020». 

18. Την με Νριθμ. 10/2020 ΝπόφΝςη του Δ.Ι. (ΑΔΑ: 72ΗΕΟΡ7Ζ-Υ8Λ)  περί έγκριςησ Νποτελεςμάτων τησ 
Επιτροπήσ ΔιενέργειΝσ κΝι Αξιολόγηςησ γιΝ την υπ’Νριθμ. 6/2019 – MIS 5000470 Θρόςκληςη 
Εκδήλωςησ ΕνδιΝφέροντοσ. 

19. Τη με Νριθμ. 11/2020 ΝπόφΝςη του Δ.Ι. περί επΝνέκδοςησ ςχετικήσ Θρόςκληςησ Εκδήλωςησ 
ΕνδιΝφέροντοσ κΝθώσ δεν προέκυψε ΘίνΝκΝσ Επιτυχόντων κΝτά την υπ’Νριθμ. 6/2017 – MIS 5000490 
Θρόςκληςη. 
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Τουσ/τισ ενδιΝφερομένουσ/-εσ νΝ υποΞάλουν Νίτηςη γιΝ κΝτάρτιςη ςύμΞΝςησ μίςθωςησ έργου με το 

Κέντρο Ερευνών γιΝ ΕέμΝτΝ ΙςότητΝσ (Κ.Ε.Ε.Ι.), που εδρεύει ςτην ΑθήνΝ του Νομού Αττικήσ.  
 
Το Κ.Ε.Ε.Ι. ςτο πλΝίςιο υλοποίηςησ τησ πράξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβάςεισ Εθνικήσ Εμβέλειασ για την 

καταπολέμηςη τησ βίασ κατά των γυναικών» - Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηςη και 

ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηςη τησ έμφυλησ βίασ κατά 

των γυναικών»  με κωδικό ΟΠΣ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Τομέα 2014-2020», πρόκειτΝι 

νΝ ΝνΝθέςει έργο ςε ςυνολικά ένΝ (1) άτομο, ςύμφωνΝ με τον ωσ κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Κωδικόσ  Περιγραφή Έργου 
 

Τόποσ Εκτέλεςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

1 
Επιςτημονική εποπτείΝ του έργου των 

ςτελεχών των δομών / ΘΝρΝκολούθηςη 

τησ δράςησ των δομών. 

 
ΈδρΝ Κ.Ε.Ε.Ι. - ΑθήνΝ  

 
1 

 
 
Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΖΕΧΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ / ΠΑΡΑΚΟΖΟΥΕΗΣΗ  ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ *Κωδικόσ: 1] 
 
Το έργο του/τησ Επόπτη/-τριΝσ, ΝνΝλύετΝι ωσ Νκολούθωσ:  

 Ιυνεχήσ πΝρΝκολούθηςη του έργου τησ λειτουργίΝσ κΝι τησ οργάνωςησ των ΙυμΞουλευτικών 

Κέντρων κΝι των Ηενώνων ΚιλοξενίΝσ ΚΝκοποιημένων ΓυνΝικών κΝι των πΝιδιών τουσ, κΝθώσ κΝι 

επιςτημονική κΝι οργΝνωτική υποςτήριξη των ςτελεχών των δομών Νυτών.  

 

ΔικΝίωμΝ ςυμμετοχήσ ςτην πΝρούςΝ Θρόςκληςη, γιΝ τον Ννωτέρω Κωδικό έχουν όςοι/-εσ υποψήφιοι/-εσ 

διΝθέτουν τΝ ΝπΝιτούμενΝ δικΝιολογητικά του ΠΙΝΑΚΑ Β. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

1) Θτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιςτικών ή Κοινωνικών ή Θολιτικών Επιςτημών ή 
Νντίςτοιχοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδών τησ ΝλλοδΝπήσ  

2) ΜετΝπτυχιΝκό δίπλωμΝ ή Νντίςτοιχοσ ιςότιμοσ μετΝπτυχιΝκόσ τίτλοσ τησ 
 ΝλλοδΝπήσ 

3) ΚΝλή γνώςη τησ Αγγλικήσ ΓλώςςΝσ ή ΓΝλλικήσ ΓλώςςΝσ. 
4) Γνώςη χειριςμού Η/Υ ςτΝ ΝντικείμενΝ: Ν) επεξεργΝςίΝσ κειμένων, Ξ) 

  υπολογιςτικών φύλλων, κΝι γ) υπηρεςιών διΝδικτύου. 
5) ΘεντΝετήσ (5) εμπειρίΝ ςτον ςυντονιςμό κΝι την εποπτείΝ δράςεων ςε θέμΝτΝ 

ιςότητΝσ των φύλων ή/ κΝι ςε θέμΝτΝ κοινωνικά ευπΝθών ομάδων.  
6) Εξειδικευμένη διετήσ (2) εμπειρίΝ ςτην πΝροχή ςυμΞουλευτικών υπηρεςιών ςε 

γυνΝίκεσ θύμΝτΝ ΞίΝσ ή/κΝι ςε γυνΝίκεσ που υφίςτΝντΝι πολλΝπλέσ διΝκρίςεισ. 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θέςεισ δεν καλυφθούν από υποψήφιουσ/-εσ με τα ανωτέρω προςόντα) 
 
ΤΝ Ννωτέρω ΝπΝιτούμενΝ δικΝιολογητικά με Νριθμ. 1, 3, 4, 5 κΝι 6 *πλην του 
ςτοιχείου 2] 

Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θέςεισ δεν καλυφθούν από υποψήφιουσ/-εσ με τα ανωτέρω προςόντα) 

 
ΤΝ Ννωτέρω ΝπΝιτούμενΝ δικΝιολογητικά με Νριθμ. 1, 3, 4, 5 κΝι 6 *πλην του ςτοιχείου 
2, το ςτοιχείο 5 διΝμορφώνετΝι ςε: «Τριετήσ (3) εμπειρία …» κΝι το ςτοιχείο 6 
διΝμορφώνετΝι ςε: ««Εξειδικευμένη ενόσ (1) έτουσ εμπειρία …»] 

Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θέςεισ δεν καλυφθούν από υποψήφιουσ/-εσ με τα ανωτέρω προςόντα) 
 
ΤΝ Ννωτέρω ΝπΝιτούμενΝ δικΝιολογητικά με Νριθμ. 1, 3, 4, 5 κΝι 6 *πλην του ςτοιχείου 
2,  το ςτοιχείο 5 διΝμορφώνετΝι ςε: «Τριετήσ (3) εμπειρία …» και το ςτοιχείο 6 
διΝμορφώνετΝι ςε: «Εξειδικευμένη ενόσ (1) έτουσ εμπειρία ςτην παροχή 
ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςτο γενικό πληθυςμό»] 

Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ: 
(Εφόςον οι θέςεισ δεν καλυφθούν από υποψήφιουσ/-εσ με τα ανωτέρω προςόντα) 
 
ΤΝ Ννωτέρω ΝπΝιτούμενΝ δικΝιολογητικά με Νριθμ. 1, 3, 4, 5 κΝι 6 *πλην του ςτοιχείου 
2 και 6,  το ςτοιχείο 5 διΝμορφώνετΝι ςε: «Τριετήσ (3) εμπειρία …»] 

 

Οι υποψήφιοι/-εσ πρέπει νΝ μην υπερΞΝίνουν το 65ο έτοσ τησ ηλικίΝσ τουσ. 
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Ο προϋπολογιςμόσ του Έργου γιΝ την Ννωτέρω ςύμΞΝςη μίςθωςησ έργου κΝι γιΝ κάθε ΝνθρωπομήνΝ 
πλήρουσ ΝπΝςχόληςησ ΝνέρχετΝι ςτο ποςό των χιλίων οκτακοςίων πενήντα ευρώ (1.850,00 €) 
ςυμπεριλΝμΞΝνομένου του ιςχύοντοσ ςυντελεςτή Κ.Θ.Α. κΝι λοιπών νόμιμων κρΝτήςεων. 
 
Η διάρκειΝ τησ Ννωτέρω ςύμΞΝςησ μίςθωςησ έργου θΝ είνΝι Νπό την ημερομηνίΝ υπογρΝφήσ τησ 
ςύμΞΝςησ κΝι έωσ τη λήξη του Έργου, λΝμΞΝνομένων υπόψη πιθΝνών πΝρΝτάςεών του. 
 
Β. ΥΠΟΒΟΖΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΖΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιΝφερόμενοι/-εσ κΝλούντΝι νΝ υποΞάλουν Νίτηςη ςυμμετοχήσ είτε αυτοπροςώπωσ είτε με άλλο 
εξουςιοδοτημένο Νπό Νυτούσ πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φέρει την υπογρΝφή τουσ θεωρημένη 
Νπό δημόςιΝ Νρχή, είτε ταχυδρομικώσ ςτο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΜΝ ΓΙΑ ΕΕΜΑΤΑ ΙΙΟΤΗΤΑΙ (Κ.Ε.Ε.Ι.), ςτην 
Νκόλουθη διεύθυνςη: Θινδάρου Νρ. 2, Τ.Κ. 106 71 – ΑθήνΝ, Υπόψη: Επιτροπήσ ΔιενέργειΝσ κΝι 
Αξιολόγηςησ Επιτροπήσ γιΝ την υπ’Νριθμ 1/2020 – MIS 5000490 Θρόςκληςη Εκδήλωςησ ΕνδιΝφέροντοσ. 
Ιτην περίπτωςη Νποςτολήσ των Νιτήςεων τΝχυδρομικώσ, το εμπρόθεςμο των Νιτήςεων κρίνετΝι με Ξάςη 
την ημερομηνίΝ που φέρει ο φάκελοσ Νποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την Νποςφράγιςή του επιςυνάπτετΝι 
ςτην Νίτηςη των υποψηφίων. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των φακέλων ςυμμετοχήσ ορίζεται ςτισ 17-02-2020 κΝι Νρχίζει Νπό 
την επόμενη ημέρΝ τησ Ννάρτηςησ τησ πΝρούςΝσ ςτην ιςτοςελίδΝ του Κ.Ε.Ε.Ι. (www.kethi.gr) κΝι  ςτο 
ΘρόγρΝμμΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

ΕιδικότερΝ, πρέπει νΝ υποΞληθεί ενιαίοσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ ςυμμετοχήσ, ο οποίοσ θΝ πρέπει νΝ 
φέρει την ένδειξη: «Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτην υπ’αριθμ. 1/2020 – MIS 5000490 Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 
Ενδιαφέροντοσ με αριθμ. πρωτ.: 86/04-02-2020», κΝι υποχρεωτικά θΝ περιλΝμΞάνει επί ποινή 
αποκλειςμού τΝ ΝκόλουθΝ:  

1) Αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ. 
Οι υποψήφιοι/-εσ μπορούν να αναζητήςουν ή να παραλάβουν το έντυπο τησ αίτηςησ: α) ςτη 
γραμματεία του Κ.Ε.Θ.Ι. και β) ςτην ιςτοςελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr), ωσ ςυνημμένο τησ 
παρούςασ πρόςκληςησ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

2) Φάκελο δικαιολογητικών. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων και 
προςόντων, όπωσ αυτά αναφέρονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ Β, καθώσ και βιογραφικό ςημείωμα. 

3) Ταυτότητα ή άλλο δημόςιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ςτοιχεία τησ ταυτότητασ. 
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητασ ή τησ ςχετικήσ προςωρινήσ 
βεβαίωςησ τησ αρμόδιασ Αρχήσ ή των κριςίμων ςελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότητασ του κατόχου ή άλλου δημοςίου εγγράφου από 
το οποίο να προκύπτουν τα ςτοιχεία τησ ταυτότητασ). 

4) Υπεύθυνη Δήλωςη (άρθρο 8 του ν.1577/1786).  
Υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/-α ςτην οποία θα δηλώνονται: α) η ακρίβεια των 
ςτοιχείων του βιογραφικού ςημειώματοσ, β) η αποδοχή τησ έδρασ του ΚΕΘΙ (Πινδάρου αρ. 2, 
Αθήνα) ωσ τόπου εκτέλεςησ του έργου, γ) η άμεςη διαθεςιμότητα εντόσ 15ημερών από την έκδοςη 
αποτελεςμάτων για την ανάληψη καθηκόντων, δ) η χρονική διαθεςιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Έργου και ε) η δυνατότητά του/τησ να μετακινείται ςε όλη την επικράτεια (λόγω τησ φύςεωσ 
του έργου και επειδή απαιτούνται μετακινήςεισ ςε όλεσ τισ Περιφέρειεσ τησ χώρασ). 

http://www.kethi.gr/
http://www.kethi.gr/
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5) Ειδικά γιΝ τουσ άνδρεσ υποψηφίουσ ΝπΝιτείτΝι η προςκόμιςη Νποδεικτικών ςτοιχείων ςχετικά με 
την εκπλήρωςη των ςτρΝτιωτικών τουσ υποχρεώςεων ή την νόμιμη ΝπΝλλΝγή τουσ Νπό Νυτέσ, 
κΝθ’ όλη τη διάρκειΝ ςύνΝψησ ςύμΞΝςησ ςτο πλΝίςιο του έργου. 

 
Ειδικότερα, ωσ προσ το φάκελο δικαιολογητικών διευκρινίζονται τα εξήσ: 
 
1) Τα δικαιολογητικά για το προςόν 1 (Θτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και το προςόν 2 (ΜετΝπτυχιΝκό δίπλωμΝ) 

του ΘίνΝκΝ Β ςυνυποΞάλλοντΝι ςτο Κάκελο κΝι γίνοντΝι Νποδεκτά με Ξάςη όςΝ ορίζει το ΑΙΕΘ. 

Ιχετικέσ πληροφορίεσ ςτην ιςτοςελίδΝ: https://www.asep.gr/ [ Κορείσ ΈντυπΝ-ΔιΝδικΝςίεσ 
Ορ.Χρόνου ΙΟΧ ΔιΝθέςιμΝ ΈντυπΝ ΘΝρΝρτήμΝτΝ ΑνΝκοινώςεων ΙυμΞάςεων ΕργΝςίΝσ 
Οριςμένου Χρόνου (ΙΟΧ) - Ημ. Εκδ. 02/12/2019]. 
 

2) Τα δικαιολογητικά για το προςόν 3 (ΚΝλή γνώςη τησ Αγγλικήσ ΓλώςςΝσ ή ΓΝλλικήσ ΓλώςςΝσ) του 
ΘίνΝκΝ Β ςυνυποΞάλλοντΝι ςτο Κάκελο κΝι γίνοντΝι Νποδεκτά με Ξάςη τΝ πιςτοποιητικά που 
ΝποδέχετΝι κΝι όςΝ ορίζει το ΑΙΕΘ. Ιχετικέσ πληροφορίεσ ςτην ιςτοςελίδΝ https://www.asep.gr  
[Κορείσ ΈντυπΝ-ΔιΝδικΝςίεσ Ορ.Χρόνου ΙΟΧ ΔιΝθέςιμΝ ΈντυπΝ Απόδειξη ΓλωςςομάθειΝσ 

 Ειδικό ΘΝράρτημΝ (Α2)  - Ημ. Εκδ. 20/12/2019]. 
 

3) Τα δικαιολογητικά για το προςόν 4 (Γνώςη χειριςμού Η/Υ ςτΝ ΝντικείμενΝ: Ν) επεξεργΝςίΝσ κειμένων, 
Ξ) υπολογιςτικών φύλλων, κΝι γ) υπηρεςιών διΝδικτύου) του ΘίνΝκΝ Β ςυνυποΞάλλοντΝι ςτο Κάκελο 
κΝι γίνοντΝι Νποδεκτά με Ξάςη τΝ πιςτοποιητικά που ΝποδέχετΝι το ΑΙΕΘ. Ιχετικέσ πληροφορίεσ ςτην 

ιςτοςελίδΝ: https://www.asep.gr [ Κορείσ ΈντυπΝ-ΔιΝδικΝςίεσ Ορ.Χρόνου ΙΟΧ ΔιΝθέςιμΝ 
ΈντυπΝ Απόδειξη Χειριςμού Η/Υ Ειδικό ΘΝράρτημΝ (Α1)  - Ημ. Εκδ. 14/01/2020]. 
 

4) Τα δικαιολογητικά για το προςόν 5 (ΕμπειρίΝ ςτον ςυντονιςμό κΝι την εποπτείΝ δράςεων ςε θέμΝτΝ 
ιςότητΝσ των φύλων ή/ κΝι ςε θέμΝτΝ κοινωνικά ευπΝθών ομάδων) του ΘίνΝκΝ Β ςυνυποΞάλλοντΝι 
ςτο Κάκελο. ΕπιςημΝίνετΝι ότι η εργΝςιΝκή εμπειρίΝ τεκμηριώνετΝι με ΞεΞΝίωςη Νπό τον/την 
εργοδότη/-τριΝ του/τησ υποψηφίου/-Νσ γιΝ την Νντίςτοιχη χρονική περίοδο ΝπΝςχόληςησ 
ςυνοδευόμενη Νπό οποιοδήποτε άλλο έγγρΝφο μπορεί νΝ τεκμηριώςει το  
Νντικείμενο τησ εργΝςίΝσ του/τησ υποψηφίου/-Νσ (π.χ. ΝντίγρΝφΝ ςυμΞάςεων που έχει εκτελέςει, 
ΝντίγρΝφΝ δελτίων πΝροχήσ υπηρεςιών κ.τ.λ.). 
 

5) Τα δικαιολογητικά για το προςόν 6 (Εξειδικευμένη εμπειρίΝ, όπωσ ΝπΝιτείτΝι) του ΘίνΝκΝ Β 
ςυνυποΞάλλοντΝι ςτο Κάκελο. ΕπιςημΝίνετΝι ότι: Ν) η εργΝςιΝκή εμπειρίΝ τεκμηριώνετΝι με 
ΞεΞΝίωςη Νπό τον/την εργοδότη/-τριΝ του/τησ υποψηφίου/-Νσ γιΝ την Νντίςτοιχη χρονική περίοδο 
ΝπΝςχόληςησ ςυνοδευόμενη Νπό οποιοδήποτε άλλο έγγρΝφο μπορεί νΝ τεκμηριώςει το Νντικείμενο 
τησ εργΝςίΝσ του/τησ υποψηφίου/-Νσ (π.χ. ΝντίγρΝφΝ ςυμΞάςεων που έχει εκτελέςει, ΝντίγρΝφΝ 
δελτίων πΝροχήσ υπηρεςιών κ.τ.λ.) κΝι Ξ) η εμπειρίΝ που Νφορά ςτο προςόν 6 δύνΝτΝι νΝ τΝυτίζετΝι 
χρονικά με την εμπειρίΝ που Νφορά ςτο προςόν 5, με την προϋπόθεςη ότι ΝποδεικνύετΝι Νπό 
ΝντίςτοιχΝ Νποδεικτικά. 

 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΖΟΓΗΣ – ΒΑΕΜΟΖΟΓΗΣΗ  
 
Οι υποψήφιοι/-εσ που διΝθέτουν τΝ ΝπΝιτούμενΝ προςόντΝ του ΠΙΝΑΚΑ Β θΝ ΞΝθμολογηθούν ωσ 
Νκολούθωσ: 
Η προςμέτρηςη μονάδων ΞΝθμολόγηςησ πρΝγμΝτοποιείτΝι γιΝ τΝ προςόντΝ εκείνΝ τΝ οποίΝ 
ΝνΝφέροντΝι ςτην πΝρούςΝ Θρόςκληςη κΝι ΞρίςκοντΝι ςε ςυνάφειΝ με τισ ΝπΝιτήςεισ του Έργου.  
 

https://www.asep.gr/
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Πίνακασ I:  Βαθμολόγηςη για Απαιτούμενα Προςόντα: 
Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΕΜΟΖΟΓΙΑ 

1 ΒΝθμόσ πτυχίου (Νριθμόσ ςτην κλίμΝκΝ 5-10) ΒΝθμόσ (μέγιςτο 10) 
2 ΘροϋπηρεςίΝ / εργΝςιΝκή εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την 

περιγρΝφή του έργου (έτη) 
2 ΞΝθμούσ Ννά έτοσ (μέγιςτο 32) 

3 Εξειδικευμένη εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την περιγρΝφή 

του έργου (έτη) 
4 ΞΝθμοί Ννά έτοσ (μέγιςτο 8) 

 
Πίνακασ II:  Βαθμολόγηςη για Α’ Επικουρία: 
Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΕΜΟΖΟΓΙΑ 

1 ΒΝθμόσ πτυχίου (Νριθμόσ ςτην κλίμΝκΝ 5-10) ΒΝθμόσ (μέγιςτο 10) 
2 ΘροϋπηρεςίΝ / εργΝςιΝκή εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την 

περιγρΝφή του έργου (έτη) 
2 ΞΝθμούσ Ννά έτοσ (μέγιςτο 32) 

3 Εξειδικευμένη εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την περιγρΝφή 
του έργου (έτη) 

4 ΞΝθμοί Ννά έτοσ (μέγιςτο 8) 

 
Πίνακασ IΙI:  Βαθμολόγηςη για Β’ Επικουρία: 
Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΕΜΟΖΟΓΙΑ 

1 ΒΝθμόσ πτυχίου (Νριθμόσ ςτην κλίμΝκΝ 5-10) ΒΝθμόσ (μέγιςτο 10) 
2 ΘροϋπηρεςίΝ / εργΝςιΝκή εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την 

περιγρΝφή του έργου (έτη) 
2 ΞΝθμούσ Ννά έτοσ (μέγιςτο 32) 

3 Εξειδικευμένη εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την περιγρΝφή 

του έργου (έτη) 
4 ΞΝθμοί Ννά έτοσ (μέγιςτο 8) 

 
Πίνακασ IV:  Βαθμολόγηςη για Γ’ Επικουρία: 
Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΕΜΟΖΟΓΙΑ 

1 ΒΝθμόσ πτυχίου (Νριθμόσ ςτην κλίμΝκΝ 5-10) ΒΝθμόσ (μέγιςτο 10) 
2 ΘροϋπηρεςίΝ / εργΝςιΝκή εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την 

περιγρΝφή του έργου (έτη) 
2 ΞΝθμούσ Ννά έτοσ (μέγιςτο 32) 

3 Εξειδικευμένη εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την περιγρΝφή 

του έργου (έτη) 
4 ΞΝθμοί Ννά έτοσ (μέγιςτο 8) 

 
Πίνακασ V:  Βαθμολόγηςη για Δ’ Επικουρία: 
Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΕΜΟΖΟΓΙΑ 

1 ΒΝθμόσ πτυχίου (Νριθμόσ ςτην κλίμΝκΝ 5-10) ΒΝθμόσ (μέγιςτο 10) 
2 ΘροϋπηρεςίΝ / εργΝςιΝκή εμπειρίΝ όπωσ ΝπΝιτείτΝι Νπό την 

περιγρΝφή του έργου (έτη) 
2 ΞΝθμούσ Ννά έτοσ (μέγιςτο 32) 
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Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΖΟΓΗΣ – ΖΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Η Νξιολόγηςη των υποψηφίων γίνετΝι με ευθύνη τησ Επιτροπήσ ΔιενέργειΝσ κΝι Αξιολόγηςησ, η 
οποίΝ ορίζετΝι με ΝπόφΝςη του Διοικητικού ΙυμΞουλίου του Κ.Ε.Ε.Ι. Το Δ.Ι. μετά Νπό ειςήγηςη 
τησ Επιτροπήσ ΔιενέργειΝσ κΝι Αξιολόγηςησ, θΝ προχωρήςει ςτην τελική επιλογή των εξωτερικών 
ςυνεργΝτών/-τριών κΝι ςτη ςύνΝψη των ςχετικών ςυμΞάςεων μίςθωςησ έργου. 

2. Οι υποψήφιοι/-εσ, που δεν υποΞάλλουν εμπρόθεςμΝ Νίτηςη ςυμμετοχήσ, ΝπορρίπτοντΝι ωσ 
εκπρόθεςμοι/-εσ κΝι δεν ΝξιολογούντΝι. 

3. Η Επιτροπή ΔιενέργειΝσ κΝι Αξιολόγηςησ:  

Ν) θΝ εξετάςει τουσ εμπρόθεςμουσ φΝκέλουσ ςυμμετοχήσ ωσ προσ τΝ έγγρΝφΝ, τΝ οποίΝ 
υποχρεωτικά περιλΝμΞάνοντΝι επί ποινή Νποκλειςμού, ςύμφωνΝ με τΝ Ννωτέρω οριζόμενΝ 
[Αίτηςη Εκδήλωςησ ΕνδιΝφέροντοσ, Κάκελοσ δικΝιολογητικών, ΤΝυτότητΝ ή άλλο δημόςιο 
έγγρΝφο Νπό το οποίο νΝ προκύπτουν τΝ ςτοιχείΝ τησ τΝυτότητΝσ, Υπεύθυνη Δήλωςη (άρθρο 8 
του ν.1577/1786) κΝι ειδικά γιΝ τουσ άνδρεσ υποψηφίουσ τΝ Νποδεικτικά ςτοιχείΝ ςχετικά με την 
εκπλήρωςη των ςτρΝτιωτικών τουσ υποχρεώςεων ή την νόμιμη ΝπΝλλΝγή τουσ Νπό Νυτέσ, κΝθ’ 
όλη τη διάρκειΝ ςύνΝψησ ςύμΞΝςησ ςτο πλΝίςιο του έργου+. 

Ξ) θΝ εξετάςει το Κάκελο δικΝιολογητικών όςων υποψηφίων δεν έχουν Νποκλειςθεί ςτο 
προηγούμενο ςτάδιο, θΝ Νπορρίψει όςουσ/-εσ δεν κΝτέχουν όλΝ τΝ προςόντΝ του ΘΙΝΑΚΑ Β 
(ΘίνΝκεσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV κΝι V) κΝι θΝ ΞΝθμολογήςει όςουσ/-εσ υποψήφιουσ/-εσ τΝ κΝτέχουν.  

γ) ςτη ςυνέχειΝ, οι υποψήφιοι/-εσ που πληρούν τΝ προςόντΝ του ΘΙΝΑΚΑ Β (ΘίνΝκεσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV κΝι 
V) κΝι ΞΝθμολογήθηκΝν, θΝ κληθούν ςε προςωπική ςυνέντευξη. 

ΚΝτά την προςωπική ςυνέντευξη, οι υποψήφιοι/-εσ ΝξιολογούντΝι με Ξάςη τΝ ΝκόλουθΝ κριτήριΝ:  

 την ικΝνότητΝ επικοινωνίΝσ κΝι την εμπειρίΝ ομΝδικήσ εργΝςίΝσ: «κλίμακα βαθμολόγηςησ 
0-10» 

 την κΝτΝνόηςη των ΝπΝιτήςεων τησ περιγρΝφήσ του έργου, των ςτόχων του Έργου κΝι των 
κρίςιμων πΝρΝγόντων επιτυχίΝσ του, όπωσ ΝνΝλύοντΝι ςτο Τεχνικό Δελτίο κΝι ςτην 
ΑπόφΝςη Υλοποίηςησ με ίδιΝ ΜέςΝ (ΑΔΑ: 6Ι0ΝΟΡ7Ζ-ΒΚ0): «κλίμακα βαθμολόγηςησ  0-
14». 

 τη δυνΝτότητΝ λήψησ πρωτοΞουλιών: «κλίμακα βαθμολόγηςησ 0-6». 
 ΒΝθμολόγηςη προςωπικήσ ςυνέντευξησ: «μέγιςτη 30». 

 
δ) τέλοσ, κΝτΝρτίζει: ΘίνΝκΝ κΝτάτΝξησ των υποψηφίων, με Ξάςη τη ΞΝθμολογίΝ τουσ κΝι ΘίνΝκΝ 

Απορριπτέων. 

4. ΕπιςημΝίνετΝι ότι η διΝδικΝςίΝ Θρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιΝφέροντοσ γιΝ ςύνΝψη ςύμΞΝςησ 
μίςθωςησ έργου τησ πΝρούςησ δεν είνΝι διΝγωνιςτική, ενώ η τυχόν επιλογή υποψήφιου/-Νσ έχει 
τον χΝρΝκτήρΝ Νποδοχήσ πρότΝςησ κΝι όχι πρόςληψησ. Η διΝδικΝςίΝ τησ πρόςκληςησ θΝ 
ολοκληρωθεί με ςύντΝξη πίνΝκΝ κΝτάτΝξησ, ενώ όςοι/-εσ επιλεγούν θΝ ειδοποιηθούν κΝτ’ ιδίΝν. 

5. Τυχόν ενςτάςεισ κΝτά των Νποτελεςμάτων υποΞάλλοντΝι ςε Νποκλειςτική προθεςμίΝ πέντε (5) 
εργάςιμων ημερών Νπό την επομένη τησ Ννάρτηςησ των Νποτελεςμάτων ςτην ιςτοςελίδΝ του 
Κ.Ε.Ε.Ι. http://www.kethi.gr. Οι ενςτάςεισ θΝ πρέπει επί ποινή ΝπΝρΝδέκτου νΝ είνΝι 
ςυγκεκριμένεσ. Οι ενςτάςεισ υποΞάλλοντΝι ιδιοχείρωσ ή ΝποςτέλλοντΝι τΝχυδρομικώσ, ςτην 
διεύθυνςη του Κ.Ε.Ε.Ι.:  Θινδάρου Νρ. 2, ΑθήνΝ, 106 71. Το δικΝίωμΝ πρόςΞΝςησ ςτουσ Ντομικούσ 
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φΝκέλουσ κΝι ςτΝ ςτοιχείΝ που Νφορούν τουσ/τισ λοιπούσ/-εσ υποψηφίουσ/-εσ, ΝςκείτΝι υπέρ 
του/τησ Νιτούντοσ/-ούςΝσ ςύμφωνΝ με τη ςυνδυΝςτική εφΝρμογή των διΝτάξεων του Ν. 
2462/1776 κΝι του Ν. 2670/1777, υπό τον όρο τήρηςησ των προΞλεπόμενων ςτο υπό ςτοιχείΝ 
Γ/ΕΗ/4163-1/6-7-2012 έγγρΝφο τησ Αρχήσ ΘροςτΝςίΝσ Δεδομένων Θροςωπικού ΧΝρΝκτήρΝ, 
προκειμένου νΝ Νςκήςει τΝ δικΝιώμΝτά του/τησ ςύμφωνΝ με τη νόμιμη διΝδικΝςίΝ (έγγρΝφη 
Νίτηςη, τεκμηρίωςη υπέρτερου έννομου ςυμφέροντοσ κ.λπ.). 

6. ΚΝτά το ςτάδιο τησ τελικήσ επιλογήσ κΝι γιΝ τη ςύνΝψη τησ ςύμΞΝςησ το Κ.Ε.Ε.Ι. θΝ προΞεί Ξάςει 
των διΝτάξεων του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α' 236) ςε έλεγχο γνηςιότητΝσ των 
δικΝιολογητικών του φΝκέλου. Εάν Νπό τον έλεγχο διΝπιςτωθεί ότι τΝ δικΝιολογητικά δεν είνΝι 
γνήςιΝ ή ΝκριΞή, η πρόκριςη τησ υποψηφιότητΝσ θεωρείτΝι άκυρη.  

7.  ΚΝθ’ όλη τη διάρκειΝ εκτέλεςησ του έργου το Κ.Ε.Ε.Ι. διΝτηρεί το δικΝίωμά του γιΝ υπΝνΝχώρηςη 
Νπό τη ςύμΞΝςη ςε περίπτωςη μη προςήκουςΝσ εκτέλεςησ του έργου κΝι/ή μη τήρηςησ των 
κΝνόνων δεοντολογικήσ ςυμπεριφοράσ εκ μέρουσ των ΝντιςυμΞΝλλομένων, ςύμφωνΝ με τουσ 
ειδικότερουσ όρουσ τησ ςύμΞΝςησ. Το έργο που έχει εκτελεςτεί μέχρι τη ςτιγμή τησ 
υπΝνΝχώρηςησ κΝι τΝ πΝρΝδοτέΝ που έχουν πΝρΝληφθεί πΝρΝμένουν ςτη διάθεςη του Κ.Ε.Ε.Ι. 
κΝι δεν εγείρετΝι κΝμίΝ ΝπΝίτηςη γιΝ επιςτροφή τησ ΝμοιΞήσ των ΝντιςυμΞΝλλομένων (ενν. 
εργολάΞων) που έχει κΝτΝΞληθεί μέχρι τη ςτιγμή τησ υπΝνΝχώρηςησ. Μετά την υπΝνΝχώρηςη το 
Κ.Ε.Ε.Ι. μπορεί νΝ προχωρήςει ςε ΝντικΝτάςτΝςη του/τησ επιλεχθέντοσ/είςΝσ με άλλον/η 
επιτυχόντΝ/επιτυχούςΝ ςτΝ πλΝίςιΝ τησ πΝρούςησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιΝφέροντοσ κΝι 
ςύμφωνΝ με τον πίνΝκΝ κΝτάτΝξησ. 

8. Η πΝρούςΝ πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιΝφέροντοσ δεν δεςμεύει το Κ.Ε.Ε.Ι. νΝ ςυνάψει 
ςυνεργΝςίΝ με τουσ/τισ ενδιΝφερόμενουσ/-εσ κΝι δεν γεννά δικΝιώμΝτΝ προςδοκίΝσ. Το Κ.Ε.Ε.Ι. 
διΝτηρεί το δικΝίωμΝ επιλογήσ του προςώπου του/τησ υποψήφιου/-Νσ, κΝθώσ κΝι πλήρη 
διΝκριτική ευχέρειΝ ωσ προσ τη ςύνΝψη ή μη των ςχετικών ςυμΞάςεων Νποκλειόμενησ 
οιΝςδήποτε Νξιώςεωσ των ενδιΝφερομένων. 

9. Ολόκληρη η Θρόςκληςη Εκδήλωςησ ΕνδιΝφέροντοσ θΝ ΝνΝρτηθεί ςτην ιςτοςελίδΝ του Κέντρου 
Ερευνών γιΝ ΕέμΝτΝ ΙςότητΝσ (www.kethi.gr) κΝι ςτο ΘρόγρΝμμΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του φορέΝ. 

 
Για το «Κέντρο Ερευνών για Εέματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Ε.Ι.) 

Η  Πρόεδροσ του Δ.Σ. 
Εεοδοςία Ταντάρου-Κρίγγου 

http://www.kethi.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΑΙΤΗΣΗ  ΕΚΔΗΖΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για την υπ’αριθμ.  1/2020 – MIS 5000490 Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ  
 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:  

ΌνομΝ:  

ΌνομΝ ΘΝτέρΝ:  

ΌνομΝ ΜητέρΝσ:  

Κύλο     ΆνδρΝσ                           ΓυνΝίκΝ 

Αριθμόσ Δελτίου ΤΝυτότητΝσ:  
 
ΑΜΚΑ  
 
Α.Κ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΗμερομηνίΝ Γέννηςησ:  

Οδόσ:  Αριθμόσ:   

Δήμοσ:  Τηλέφωνο οικίΝσ  

ΤΝχ. ΚώδικΝσ:  Κινητό τηλέφωνο:  

Νομόσ:   Ε-mail :  

ΘεριφέρειΝ:    
 

ΙΝσ υποΞάλλω Αίτηςη Ιυμμετοχήσ  γιΝ τον Κωδικό  1 «Επιςτημονική εποπτείΝ του έργου των ςτελεχών των 

δομών / ΘΝρΝκολούθηςη τησ δράςησ τησ δομήσ». 

ΚΑΤΑΖΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΖΟΓΗΤΙΚΩΝ 
[αριθμήςτε ςε εμφανέσ ςημείο κΝθένΝ Νπό τΝ ςυνυποΞΝλλόμενΝ δικΝιολογητικά κΝι τΝ υπόλοιπΝ 

έγγρΝφΝ που επιςυνάπτετε κΝι κΝτΝγράψτε τΝ εδώ, ακολουθώντασ την ίδια ςειρά αρίθμηςησ] 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Με Ντομική μου ευθύνη κΝι γνωρίζοντΝσ τισ κυρώςεισ που προΞλέποντΝι Νπό τισ διΝτάξεισ τησ πΝρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλΝ τΝ ςτοιχείΝ τησ Νίτηςήσ μου είνΝι ΝκριΞή κΝι Νληθή κΝι 

κΝτέχω όλΝ τΝ ΝπΝιτούμενΝ δικΝιολογητικά γιΝ τον κωδικό που έχω δηλώςει, όπωσ Νυτά ΝνΝφέροντΝι 

ςτην Θρόςκληςη Εκδήλωςησ ΕνδιΝφέροντοσ κΝι ΝνΝγράφοντΝι ςτην πΝρούςΝ Νίτηςη. 

  

Ημερομηνία ….../….../ 2020 

 
 

Ο ΔΗΖΩΝ / Η  ΔΗΖΟΥΣΑ 
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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