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ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Δ.Θ.Ι.)   

Σαρ. Γ/λζε : Υαξηιάνπ Σξηθνχπε αξ. 51 & Βαιηεηζίνπ                   Αζήλα, 15 Ηνπιίνπ 2016 

Σαρ. Κψδηθαο: 106 81 - Αζήλα        Αξηζκ. Πξση.: 30700 

Σει. Δπηθνηλ: 210 3898022,018      
Fax: 210-3898086 
E-mail: kethi@kethi.gr          
      

 
Τπ’αξηζκ. 1/2016 - ΚΩΓ.3730 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο Έξγνπ ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Ιζόηεηα ησλ Φύισλ ζην Δξγαηηθό Γπλακηθό: Η 
ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή ζηηο Διιεληθέο 
Βηνκεραλίεο» γηα ηε Θεκαηηθή Πεξηνρή: «Πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ θαη 
ηεο ηζνξξνπίαο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο» ζην πιαίζην ηνπ 
Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ ΔΟΥ πεξηόδνπ 2009-2014» κε θσδηθό: ΔΟΥ GR07 / 3730. 
 

 
Σν Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία: 

«Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο» (Κ.Δ.Θ.Ι.) 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (Φ.Δ.Κ. 206/A’/08.10.1997), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
2. Σηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ η΄ & ηζη΄ ηεο ΠΤ 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ 

ζην Γεκφζην Σνκέα, Φ.Δ.Κ. 280/Α/28.12.2006), φπσο ηζρχεη. 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 42/1994 (Φ.Δ.Κ.33/Α΄/11.03.1994) «χζηαζε Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα ζέκαηα 
ηζφηεηαο».  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1835/1989 (Φ.Δ.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «χζηαζε Τπνπξγείνπ 
Σνπξηζκνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ 
Ν. 2266/94 (Φ.Δ.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έιεγρνο δεκφζηνπ ηνκέα – Μεηαηάμεηο – Καηάηαμε 
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Άιιεο ξπζκίζεηο» φπσο ηζρχεη.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 219/06.02.1995  απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο  
«Καζνξηζκφο απνθαζηζηηθψλ, ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Κέληξνπ 
Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο» (Φ.Δ.Κ. 79/Β΄/07.02.1995), φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ 
Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/27.06.2011), ζχκθσλα κε ηηο 
νπνίεο ε επνπηεία ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. κεηαθέξζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

8. Σν Π.Γ. 24/2015 «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» (ΦΔΚ 20/Α’).  
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9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 4018/2011 (Φ.Δ.Κ. 215/Α΄/30.09.2011) «Αλαδηνξγάλσζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο 
αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

10. Σελ ππ’αξηζκ.νηθ. 11336/02.04.2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο πεξί ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα 
Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) - (Φ.Δ.Κ. 226/ΤΟΓΓ/07.04.2015). 

11. Σελ ππ’αξηζκ. 327/11-12-2014/ζέκα 9ν απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. 
σο πληνληζηήο Φνξέαο ζηελ ππ’αξηζ.πξση.: 11316/17.10.2014 Αλνηρηή Πξφζθιεζε, ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα Τπνβνιή 
Πξνηάζεσλ Αθαδεκατθή Έξεπλα ζηνπο Σνκείο Πξνηεξαηφηεηαο, Πξφγξακκα “Γηαθνξεηηθφηεηα, 
Αληζφηεηεο θαη Κνηλσληθή Δλζσκάησζε” ηνπ «Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 2009-2014», Σνκέαο Πξνηεξαηφηεηαο: «Ηζφηεηα ησλ δπν θχισλ θαη ηζνξξνπία 
εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο» 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 132326/I4/25-08-2015 (ΑΓΑ: ΩΥΕΖ465ΦΘ3-ΓΡΥ) Απφθαζε Έληαμεο 
ηεο Πξάμεο «Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζην Δξγαηηθφ Γπλακηθφ: Ζ ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ 
νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή ζηηο Διιεληθέο Βηνκεραλίεο (ΔΟΥ GR07 / 3730)» ζην Πξφγξακκα 
Αθαδεκατθή Έξεπλα ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο.  

13. Σελ ππ. αξηζκ 88493/31-5-2016 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο «Ηζφηεηα ησλ 
Φχισλ ζην Δξγαηηθφ Γπλακηθφ: Ζ ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή 
δσή ζηηο Διιεληθέο Βηνκεραλίεο (ΔΟΥ GR07 / 3730)» ζην Πξφγξακκα Αθαδεκατθή Έξεπλα ζηνπο 
ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. 

14. Σελ Απφθαζε Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηεο Πξάμεο  Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζην Δξγαηηθφ Γπλακηθφ: Ζ 
ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή ζηηο Διιεληθέο Βηνκεραλίεο (ΔΟΥ 
GR07 / 3730)» ζην Πξφγξακκα Αθαδεκατθή Έξεπλα ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο»- ΑΓΑ: 
ΩΓΛ9ΟΡ9Ε-7ΓΣ 

15. Σελ ππ’αξηζκ. 363/12-07-2016/ζέκα 4α απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε παξνχζα πξφζθιεζε. 
 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Δ Ι  
 

Σνπο/ηηο ελδηαθεξνκέλνπο/εο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα θαηάξηηζε ζχκβαζεο κίζζσζεο Έξγνπ κε ην 
Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Θα 
επηιεγεί έλα (1) άηνκν κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 
ζηελ Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Πξάμεο-ΑΓΑ: ΩΓΛ9ΟΡ9Ε-7ΓΣ. 
 
Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ην σο άλσζελ έξγν ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
απφ ηε δηαδηθαζία λα δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β.  
 
Όζνη/εο ππνςήθηνη/εο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β ζα αμηνινγεζνχλ βάζεη ηεο 
ππνβιεζείζαο απφ απηνχο/έο ΠΡΟΣΑΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ (βι. Πίλαθα Γ).  
 
 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:  
 
Έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο 
απαζρφιεζεο απνηειεί ε δπζθνιία ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο. 
Δηδηθφηεξα, ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, πνπ απνηειεί έλαλ θιάδν αλδξνθξαηνχκελν πνπ έρεη πιεγεί 
ζεκαληηθά απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε 
θαη ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο 
ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 
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Ζ Πξάμε κε ηίηιν: «Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε: ζπκθηιηψλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή, ηελ 
ηδησηηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο» έρεη ηνπο αθφινπζνπο θεληξηθνχο 
ζηφρνπο :  

 Σε ζπιινγή, επηζθφπεζε θαη αλάιπζε θεηκέλσλ πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
γηα ηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο, ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. 

 Σελ παξαγσγή αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ρξφλνπ, ελζσκαηψλνληαο ηε 
δηάζηαζε ηνπ θχινπ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ απφ ηελ 
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ). 

 Σε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 
γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη εξγνδνηψλ/ηξηψλ. 

 Σελ αλάπηπμε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο, ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο.  

 Σελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ 
ειιεληθψλ βηνκεραληψλ θαη ησλ βηνκεραληψλ ηεο Ηζιαλδίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν 
Αξηζηείαο EDDA (Ηζιαλδία). 

 Σελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αξηζηείαο ζην πεδίν ηεο Έξεπλαο γηα ην Φχιν. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ  

ΚΩΓΙΚΟ  Έξγν 
 

Σόπνο Δθηέιεζεο 
Γηάξθεηα* 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

πλνιηθή 
Ακνηβή  

1 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ/Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ κε 
αληηθείκελν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθήο 
αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ 
ζρεηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ. 

Γξαθεία Κ,Δ.Θ.Η. 
Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 51 
& Βαιηεηζίνπ, Αζήλα 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
έσο ηε ιήμε 
ηνπ έξγνπ 

1 
6.500 €  

 

  
*Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ Έξγνπ, ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε παξαηείλεηαη ρσξίο επηπιένλ 

ακνηβή. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΚΩΓΙΚΟ  
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα πξνζόληα 

1 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

1) Πηπρίν Α.Δ.Η. Αλζξσπηζηηθψλ ή Κνηλσληθψλ ή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή αληίζηνηρνο ηζφηηκνο 
ηίηινο ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο  

2) Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ Αλζξσπηζηηθψλ ή Κνηλσληθψλ ή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο. 

3) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 
4) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, 

θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
5) Γηεηή (2) εκπεηξία ζε αμηνινγήζεηο πξνγξακκάησλ 
6) Γηεηή (2) εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ζέκαηα θχινπ ή/θαη ζηε δηεμαγσγή θνηλσληθήο 

έξεπλαο. 
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ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 
 

Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 22 έσο 65 εηψλ. 

 

I.    Ωο εκπεηξία γηα ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε 
έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή 
πξνο ην αληηθείκελν ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ πνπ δεηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ ελ 
ιφγσ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε απφ ηνλ Δξγνδφηε ζηνλ νπνίν απνθηήζεθε. 

II. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο, ε νπνία ζα νξηζζεί ζηε χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κεηά ηε 
δηαδηθαζία επηινγήο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ Νφκηκνπ Παξαζηαηηθνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην 
Κ.Δ.Θ.Η. δελ έρεη θακία ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο έλαληη ηνπ/ηεο 
αληηζπκβαιιφκελνπ/εο. Ζ θαηαβνιή απφ ην Κ.Δ.Θ.Η. ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ ακνηβήο ησλ 
αληηζπκβαιινκέλσλ γηα ην παξαζρεζέλ έξγν ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξάδνζε – παξαιαβή θαη 
πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο 
Πνηφηεηαο Παξαδνηέσλ θαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο. 

III. Όζνη/εο ππνςήθηνη/εο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ Πίλαθα Β, ζα βαζκνινγεζνχλ βάζεη 
ηεο ππνβιεζείζαο ΠΡΟΣΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ (Βι. πίλαθα Γ). 

 
ΠΙΝΑΚΑ Γ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 

 
1. 

 
Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ – αθήλεηα ηεο πξφηαζεο 40% 

 

2. 

Παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο θαη νξγάλσζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ ηνπ 
Πίλαθα Α, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε Έληαμεο ηεο 
Πξάμεο (ΑΓΑ: ΩΓΛ9ΟΡ9Ε-7ΓΣ). 

 

40% 

 

3. 

Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
επάξθεηα ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ πξνθήξπμε. 

 

20% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
Οιφθιεξε ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 
Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (www.kethi.gr) θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ.  
 
 
ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζπκκεηνρή είηε απηνπξνζώπσο είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. 
ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Υαξ. Σξηθνχπε 51 & Βαιηεηζίνπ, Σ.Κ. 106 81, Αζήλα, απεπζχλνληάο ηελ 
ζην ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΗΟΣΖΣΑ, ππφςε θπξίαο Αηθαηεξίλεο Γξνχγα (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 210-3898022). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν 
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 
 
 

http://www.kethi.gr/
ΑΔΑ: 79ΖΑΟΡ9Ζ-126
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηηο έληεθα (11) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. 
 
Οη ππνςήθηνη/εο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ή λα παξαιάβνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο: α) ηε 
γξακκαηεία ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. (www.kethi.gr) 
σο ζπλεκκέλν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 
 

Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα ππνβιεζεί εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζπκκεηνρήο, φπνπ ζα πξέπεη λα 
θέξεη ηελ έλδεημε: «Αίηηζη ζσμμεηοτής ζηην σπ’αριθμ. 1/2016 – Κωδ. 3730 Πρόζκληζη 
Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος κε αξηζκ. πξση.: 30700/15-07-2016», ν νπνίνο ππνρξεσηηθά ζα 
πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα:  

 
1.Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). 
 
2.Φάθειν δηθαηνινγεηηθώλ, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ησλ απαηηνχκελσλ ηίηισλ θαη 
πξνζφλησλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ Β, θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ 
αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο ή ησλ 
θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ). 
 
3.Φάθειν πξόηαζεο πινπνίεζεο Έξγνπ, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη φ,ηη απαηηείηαη ζχκθσλα κε 
ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Γ. Ο θάθεινο ζα αμηνινγεζεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θξηζεί επαξθήο, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε. 
 
4. Τπεύζπλε Γήισζε (άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α ζηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ε ρξνληθή 
δηαζεζηκφηεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. 

 

Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηίηινπο ζπνπδώλ 

Δάλ ν Παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:  

α) Πξάμε αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο 
θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ 
ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο), 
πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή β) Πξάμε αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο απφ 
ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ 
ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε νη απαηηνχκελνη βάζεη ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηίηινη 
ζπνπδψλ εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ «.Α.Δ.Η.», 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ. 2 έσο 12 θαη 11 ηνπ Π.Γ. 165/2000 (άξζξν 8 νδεγίαο 89/48 ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.).  

 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα 
θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

 
 
 
 
 

http://www.kethi.gr/
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  
 

 Οη ππνςήθηνη/εο πνπ δελ ππνβάινπλ εκπξφζεζκα αίηεζε ζπκκεηνρήο απνξξίπηνληαη σο 

εθπξφζεζκνη/εο.  

 Οη ππνςήθηνη/εο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 

Β, επίζεο απνξξίπηνληαη. 

 Οη ππνςήθηνη/εο πνπ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β ζα αμηνινγεζνχλ βάζεη ηεο 

«ΠΡΟΣΑΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ» (ΠΗΝΑΚΑ Γ). Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ζα εηζεγεζεί αξκνδίσο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.  

 
Γηα ην «Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο» (Κ.Δ.Θ.Ι.) 

 
 

Η  Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
Δηξήλε – Διέλε Αγαζνπνύινπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΑΙΣΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Γηα ηελ ππ’αξηζκ. 1/2016 – Κσδ. 3730 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  
(Αξ.πξση.ΚΔΘΗ/30700/15-07-2016) 

 
 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Δπψλπκν:  

Όλνκα:  

Όλνκα Παηξφο:  

Όλνκα Μεηέξαο:  

Φχιν     Άλδξαο                           Γπλαίθα 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  

 
ΑΜΚΑ  

 
Α.Φ.Μ.  

Γ.Ο.Τ.  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:  

Οδφο:  Αξηζκφο:   

Γήκνο:  Σειέθσλν νηθίαο  

Σαρ. Κψδηθαο:  Κηλεηφ ηειέθσλν:  

Ννκφο:   Δ-mail :  

Πεξηθέξεηα:    

 
αο ππνβάιισ Αίηεζε πκκεηνρήο   
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΤΝΗΜΜΔΝΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
[αριθμήζηε ζε εμθανές ζημείο θαζέλα απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππφινηπα 

έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε θαη θαηαγξάςηε ηα εδψ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά αρίθμηζης] 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5.………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειψλσ φηη φια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή 
θαη θαηέρσ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θσδηθφ πνπ έρσ δειψζεη, φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. 

  

Ηκεξνκελία ….../….../ 2016 

 
 

Ο ΓΗΛΩΝ / Η  ΓΗΛΟΤΑ 
(Ολνκαηεπώλπκν – Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεζμεύεηαι όηι ηα προζωπικά δεδομένα ποσ σποβάλλονηαι,  

δεν θα τρηζιμοποιηθούν για άλλη τρήζη, ούηε και θα εκτωρηθούν ζε ηρίηοσς. 
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