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ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2009 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23154 /13-05-2009 
 
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ:  

(Α)  ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1 

(Β) ΕΞΙ (6) ΜΕΛΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2 

(Γ)  ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 3 

(∆)  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 6 

(Ε)  ΕΞΙ (6) ΜΕΛΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: ∆ΕΚΑΟΚΤΩ (18) 

 
Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ερευνών για 

Θέµατα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών 

και εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 5 του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισµού και 

ρύθµιση θεµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.3.1989) όπως αντικαταστάθηκε µε 

το άρθρο 15 του Ν. 2266/1994 «Έλεγχος δηµόσιου τοµέα – Μετατάξεις – Κατάταξη 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθµίσεις» 

(Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του Ν. 2527/1997  

«Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ.206/Α΄/8.10.1997) και Π.∆. 42/1994 «Σύσταση Κέντρου Ερευνών για Θέµατα 

Ισότητας» (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.3.1994) όπως ισχύει σήµερα, ύστερα από τις υπ’ αριθµ. 214/20-

11-2008/θέµα 6ο και 222/29-04-2009/θέµα 7ο αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαοκτώ (18) ατόµων για 

την κάλυψη παροδικών αναγκών του. 

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του Έργου µε τίτλο: “Ελλάδα – 

∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας” στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού 

Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), που υλοποιεί το Κ.Ε.Θ.Ι. 

ως συντονιστής φορέας, µε διάρκεια σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής µε το 

Κ.Ε.Θ.Ι. έως 31-12-2009 µε δυνατότητα παράτασης τους έως τη λήξη του Έργου, σύµφωνα 

µε την υπ΄ αριθµ. 222/29-04-2009/θέµα 7ο Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Κ.Ε.Θ.Ι.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
(((ΑΑΑ)))   ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   111   :::   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ΟΟΟΛΛΛΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   –––   ΒΒΒΙΙΙΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΥΥΥ   

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΓΓΓΛΛΛΩΩΩΣΣΣΣΣΣΑΑΑΣΣΣ   ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ   ΤΤΤΗΗΗ   ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΤΤΤΟΟΟΝΝΝ   

ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΠΠΠΙΙΙΛΛΛΟΟΟΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΦΦΦΑΑΑΡΡΡΜΜΜΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   

 
1. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 1:  Υπεύθυνος/-νη ∆ράσης 

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη της ∆ράσης 1  θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Ευθύνη της οµάδας εργασίας για την ανάπτυξη Ολιστικής Μεθόδου. 

• Οργάνωση των ενεργειών δικτύωσης σε συνεργασία µε τo Management Team.  

• Συνεργασία µε τους εταίρους των υποδράσεων µε στόχο την υλοποίηση του Έργου. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Απολυτήριο Λυκείου 

o Τουλάχιστον τριετή (3) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία σε ενέργειες δικτύωσης και στη συµβουλευτική διαδικασία. 
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(((ΒΒΒ)))   ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   222   :::   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΙΙΙΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΗΗΗΧΧΧΑΑΑΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΒΒΒΟΟΟΥΥΥΛΛΛΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΞΞΞΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   

ΜΜΜΕΕΕΙΙΙΟΟΟΝΝΝΟΟΟΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΣΣΣΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΜΜΜΑΑΑ∆∆∆ΩΩΩΝΝΝ   

 
 
1. ∆ύο (2) Μέλη υλοποίησης ∆ράσης 2:  Υπεύθυνοι/-νες ∆ράσης 

στην Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα) 

 
Οι Υπεύθυνοι/-νες υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα), θα έχουν 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• ∆ιοικητική ευθύνη της δοµής της Αθήνας. 

• Συντονισµός των συµβούλων της δοµής. 

• Οργάνωση εργαστηρίων και βιωµατικών κύκλων. 

• Οργάνωση των οµάδων ανά υποδράση (εργαλεία, κ.α.) 

• Συλλογή των παραδοτέων της δράσης. 

• Συνεργασία για την δηµιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης υπαλλήλων δοµών. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον τετραετή (4) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

ή 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ή το οµώνυµο πτυχίο 

Κ.ΑΤ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

 
 
2. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 2:  Υπεύθυνος/-νη ∆ράσης στη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) 

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλο), θα έχει 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• ∆ιοικητική ευθύνη της δοµής του Βόλου. 

• Συντονισµός των συµβούλων της δοµής. 

• Οργάνωση εργαστηρίων και βιωµατικών κύκλων. 
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• Οργάνωση των οµάδων ανά υποδράση (εργαλεία, κ.α.) 

• Συλλογή των παραδοτέων της δράσης. 

• Συνεργασία για την δηµιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης υπαλλήλων δοµών. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον τετραετή (4) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

ή 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ή το οµώνυµο πτυχίο 

Κ.ΑΤ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

 
 
3. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 2:  Υπεύθυνος/-νη ∆ράσης στην 

Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο) 

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο) θα έχει 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• ∆ιοικητική ευθύνη της δοµής στο Ηράκλειο. 

• Συντονισµός των συµβούλων της δοµής. 

• Οργάνωση εργαστηρίων και βιωµατικών κύκλων. 

• Οργάνωση των οµάδων ανά υποδράση (εργαλεία, κ.α.) 

• Συλλογή των παραδοτέων της δράσης. 

• Συνεργασία για την δηµιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης υπαλλήλων δοµών. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον τετραετή (4) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

ή 



 

 5

o Πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ή το οµώνυµο πτυχίο 

Κ.ΑΤ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

 
 
4. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 2:  Υπεύθυνος/-νη ∆ράσης στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκη), θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• ∆ιοικητική ευθύνη της δοµής στη Θεσσαλονίκη. 

• Συντονισµός των συµβούλων της δοµής. 

• Οργάνωση εργαστηρίων και βιωµατικών κύκλων. 

• Οργάνωση των οµάδων ανά υποδράση (εργαλεία, κ.α.) 

• Συλλογή των παραδοτέων της δράσης. 

• Συνεργασία για την δηµιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης υπαλλήλων δοµών. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον τετραετή (4) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

ή 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ή το οµώνυµο πτυχίο 

Κ.ΑΤ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

 
 
5. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 2:  Υπεύθυνος/-νη ∆ράσης στις 

Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα), Πελοποννήσου 

(Καλαµάτα) και Ηπείρου (Πρέβεζα) 

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα), 

Πελοποννήσου (Καλαµάτα) και Ηπείρου (Πρέβεζα), θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αρµοδιότητες:  
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• ∆ιοικητική ευθύνη των δοµών στη Πάτρα, Καλαµάτα και Πρέβεζα. 

• Συντονισµός των συµβούλων της δοµής. 

• Οργάνωση εργαστηρίων και βιωµατικών κύκλων. 

• Οργάνωση των οµάδων ανά υποδράση (εργαλεία, κ.α.) 

• Συλλογή των παραδοτέων της δράσης. 

• Συνεργασία για την δηµιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης υπαλλήλων δοµών. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον τετραετή (4) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 

ή 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ή το οµώνυµο πτυχίο 

Κ.ΑΤ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στη συµβουλευτική και τα εργαλεία συµβουλευτικής. 
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(((ΓΓΓ)))   ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   333   :::   ΠΠΠΙΙΙΛΛΛΟΟΟΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΤΤΤΑΑΑΞΞΞΗΗΗ   ΩΩΩΦΦΦΕΕΕΛΛΛΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΑΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   

ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

 
1. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 3:  Υπεύθυνος/-νη ∆ράσης  

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 3, θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αρµοδιότητες:  

• Ανεύρεση των ωφελουµένων του προγράµµατος 

• Πιλοτική ένταξη των ωφελουµένων µε την αγορά εργασίας. 

• Συνεργασία µε τους εταίρους και το Team Manager για την ολοκλήρωση της ∆ράσης. 

• Συνεργασία µε τους εταίρους για την οµαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των ∆ράσεων 4 

και 5. 

 
Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος Α.Ε.Ι., ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής.  

o Τουλάχιστον τριετή (3) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Εµπειρία στην προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας. 

o Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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(((∆∆∆)))   ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   666   :::   ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΤΤΤΕΕΕΣΣΣ   –––   ΕΕΕΡΡΡΕΕΕΥΥΥΝΝΝΕΕΕΣΣΣ   ---   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
 
 

1. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 6:  Υπεύθυνος/-νη Μελετών - 

Ερευνών 
 

Ο/Η Υπεύθυνος/-νη Μελετών - Ερευνών, θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Οριζόντια επίβλεψη όλων των ενεργειών του Έργου σχετικά µε τις έρευνες και τις 

µελέτες. 

• Συντονισµός των ερευνών – µελετών. 

• Συντονισµός των παραδοτέων. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης Α.Ε.Ι. ή 

το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής.  

o Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Αποδεδειγµένη εµπειρία στο συντονισµό και την εκπόνηση, έκδοση και επιµέλεια 

µελετών – ερευνών σε θέµατα φύλου. 

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
 
2. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 6:  Βοηθός του/της Υπεύθυνου/-νης 

Μελετών - Ερευνών 
 

Ο/Η Βοηθός του/της Υπεύθυνου/-νης Μελετών - Ερευνών, θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αρµοδιότητες:  

• Στήριξη του/της Υπεύθυνου υλοποίησης της δράσης. 

• ∆ηµιουργία µεθοδολογικού υλικού. 

• Τήρηση αρχείων. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης Α.Ε.Ι. ή 
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το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής.  

o Τουλάχιστον τριετή (3) εργασιακή εµπειρία. 

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
 

3. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 6: Υπεύθυνος/-νη συστήµατος 

εσωτερικής αξιολόγησης του Έργου 
 

Ο/Η Υπεύθυνος/-νη συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου, θα έχει ενδεικτικά τις 

παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Ανάπτυξη συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης σε συνεργασία µε τον/την επιστηµονικό 

υπεύθυνο/-νη της ∆ράσης. 

• Τήρηση αρχείων και διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης. 

• Συνεργασία µε τον εξωτερικό αξιολογητή – Επιστηµονικό Υπεύθυνο/-νη του Έργου. 

• Συνεργασία µε το Management Team και τους Εταίρους. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος Α.Ε.Ι., ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής.  

o Εικοσαετή (20) εργασιακή εµπειρία. 

o Τουλάχιστον τριετή (3) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

 

 
4. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 6: Βοηθός του/της Υπεύθυνου/-νης 

συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης του Έργου 
 

Ο/Η Βοηθός του/της Υπεύθυνου/-νης συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου, θα 

έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Σύνταξη εκθέσεων. 

• Σύνταξη εντύπων. 

• Τήρηση αρχείων. 

• Συνεργασία µε τον εξωτερικό αξιολογητή – Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Έργου. 

• Συνεργασία µε το Management Team και τους Εταίρους. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Απολυτήριο Λυκείου 

o Τουλάχιστον οκταετή (8) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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(((ΕΕΕ)))   ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   777   :::   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΟΟΟΥΥΥ   ---   ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   
∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ   –––   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤΤΤΤΑΑΑ   
 

1. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 7: Α’ Βοηθός Οικονοµικού 

Συντονιστή – Υπεύθυνος/-νη ∆ιαχείρισης 

 
Ο/Η Α’ Βοηθός Οικονοµικού Συντονιστή – Υπεύθυνος/-νη ∆ιαχείρισης του Έργου, θα έχει 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Σύνταξη οικονοµικών αναφορών και Τεχνικών ∆ελτίων 

• Σύνταξη αναθεωρήσεων προϋπολογισµού 

• Σύνταξη αιτηµάτων χρηµατοδότησης 

• Επικοινωνία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή καθώς και µε τους λοιπούς συντελεστές του 

έργου. 

• Προσφορές, προµήθειες του Έργου 

• Σύνταξη συµφωνητικού προµηθευτών 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος Α.Ε.Ι., ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής.  

o ∆εκαετή (10) εργασιακή εµπειρία. 

o Τουλάχιστον οκταετή (8) ειδική εµπειρία στην οικονοµική παρακολούθηση 

συγχρηµατοδοτούµενων από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο 

θέµατα φύλου. 

o Αποδεδειγµένη παρακολούθηση σεµιναρίου σχετικά µε τα Τεχνικά ∆ελτία του ∆’ ΚΠΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013. 

o Αποδεδειγµένη παρακολούθηση σεµιναρίου σχετικά µε το ∆ηµόσιο Management. 

o Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

2. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 7: Β’ Βοηθός Οικονοµικού 

Συντονιστή – Υπεύθυνος/-νη Πληρωµών 

 
Ο/Η Β’ Βοηθός Οικονοµικού Συντονιστή – Υπεύθυνος/-νη Πληρωµών του Έργου θα έχει 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Έλεγχος παραστατικών του Κ.Ε.Θ.Ι. και των εταίρων. 

• Έκδοση επιταγών, εµβασµάτων, αποδείξεων πληρωµών 

• Παρακολούθηση των οικονοµικών στοιχείων των δοµών και έλεγχος χρηµατοδοτήσεων 

αυτών. 
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• Τήρηση χωριστού τραπεζικού λογαριασµού. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα  

o Απολυτήριο Λυκείου. 

o ∆εκαετή (10) εργασιακή εµπειρία. 

o Τουλάχιστον οκταετή (8) ειδική εµπειρία στην οικονοµική παρακολούθηση 

συγχρηµατοδοτούµενων από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο 

θέµατα φύλου. 

 

3. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 7: Γ’ Βοηθός Οικονοµικού Συντονιστή 

– Μηχανογραφική Υποστήριξη 

 
Ο/Η Γ’ Βοηθός Οικονοµικού Συντονιστή – Μηχανογραφική Υποστήριξη του Έργου, θα έχει 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Μηχανογραφική υποστήριξη λογιστικού συστήµατος Κ.Ε.Θ.Ι. 

• Τήρηση αρχείων ασφαλείας του έργου (backup) 

• Μηχανογραφική υποστήριξη λοιπών µηχανογραφικών συστηµάτων του Έργου. 

• Τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής για την καταχώρηση και παρακολούθηση των εξόδων 

των εταίρων του Έργου. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα  
o Απολυτήριο Λυκείου. 

o Τουλάχιστον εξαετή (6) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Αποδεδειγµένη εµπειρία σε Τµήµα Μηχανογράφησης. 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) χρήση υπολογιστή και 

διαχείριση αρχείων και ε) βασικές έννοιες πληροφορικής. 

 

4. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 7: ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου 

 
Ο/Η αρµόδιος/-α για τη ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου, θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αρµοδιότητες:  

• Οργανωτική και διοικητική στήριξη του Έργου. 

• Συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος εγγράφων, φακέλων αρχείων κ.α. 

• Τήρηση πρακτικών συναντήσεων. 

• Υποστήριξη του υπεύθυνου έργου στην συµπλήρωση εντύπων, αναφορών στην 

∆ιαχειριστική Αρχή του Έργου. 

• Σύνταξη οδηγιών διαχείρισης και επικοινωνίας µε την ∆ιαχειριστική Αρχή και τους λοιπούς 

συντελεστές του Έργου. 
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Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Απολυτήριο Λυκείου. 

o ∆εκαετή (10) εργασιακή εµπειρία στη γραµµατειακή υποστήριξη 

o Τουλάχιστον οκταετή (8) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

 
 
5. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 7: ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου 

 
Ο/Η αρµόδιος/-α για τη ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αρµοδιότητες:  

• Επικοινωνία µε τους Εταίρους του Έργου.  

• Τήρηση αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου του Έργου. 

• Αρχειοθέτηση, φωτοτύπηση, διεκπεραίωση όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων 

εγγράφων του Έργου. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Απολυτήριο Λυκείου. 

o Εξαετή (6) εργασιακή εµπειρία. 

o Τουλάχιστον τετραετή (4) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

από το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

 
 
6. Μέλος υλοποίησης ∆ράσης 7: Υπεύθυνος/-νη ∆ηµοσιότητας 

 
Ο/Η Υπεύθυνος/-νη ∆ηµοσιότητας του Έργου, θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Συντονισµός ενεργειών δηµοσιότητας και προβολής. 

• ∆ηµιουργία υλικού (έντυπα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ). 

• Συνεργασία µε Management Team και Εταίρους και experts για το σχεδιασµό υλικού. 

• Συνεργασία µε Management Team και Εταίρους για διοργάνωση ηµερίδων/συνεδρίων. 

 

Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος Α.Ε.Ι., ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής.  
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o Τουλάχιστον τριετή (3) ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από 

το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Αποδεδειγµένη συµµετοχή στην οργάνωση ενεργειών δηµοσιότητας. 

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
 
Συνταξιούχοι, µόνιµοι εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των 

Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. ά και β΄ βαθµίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, συµπεριλαµβανοµένων 

και αυτών που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, δεν µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής.  

 

Οι συµβάσεις, για όλες τις προκηρυσσόµενες θέσεις, θα διαρκέσουν από την ηµεροµηνία 

υπογραφής τους µε το Κ.Ε.Θ.Ι. έως 31-12-2009 µε δυνατότητα παράτασης τους έως τη 

λήξη του Έργου, µε 8ωρη αποκλειστική απασχόληση στο Κ.Ε.Θ.Ι.. 

 
Η αµοιβές καθορίζονται ως εξής: 

(Α) Υλοποίηση ∆ράσης 1:  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 1 (Α-1) το ποσό των 1.400,00 € 

µικτά µηνιαίως.  

(Β) Υλοποίηση ∆ράσης 2:  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Αττικής [Αθήνα] 

(Β-1 και Β-2) το ποσό των 1.400,00 € µικτά µηνιαίως έκαστος/-η.  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

[Βόλος] (Β-3) το ποσό των 1.400,00 € µικτά µηνιαίως.  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Κρήτης 

[Ηράκλειο] (Β-4) το ποσό των 1.400,00 € µικτά µηνιαίως.  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας [Θεσσαλονίκη] (Β-5) το ποσό των 1.400,00 € µικτά µηνιαίως.  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 2 στις Περιφέρειες ∆υτικής 

Ελλάδας  [Πάτρα], Πελοποννήσου [Καλαµάτα] και Ηπείρου [Πρέβεζα] (Β-6) το ποσό 

των 1.400,00 €  µικτά µηνιαίως.  

(Γ) Υλοποίηση ∆ράσης 3:  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη υλοποίησης της ∆ράσης 3 (Γ-1) το ποσό των 1.600,00 € 

µικτά µηνιαίως.  

(∆) Υλοποίηση ∆ράσης 6:  

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη Μελετών - Ερευνών (∆-1) το ποσό των 1.600,00 € µικτά 

µηνιαίως.  

 Για τον/την Βοηθό του/της Υπεύθυνου/-νης Μελετών – Ερευνών (∆-2) το ποσό των 

1.400,00 € µικτά µηνιαίως.  
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 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης του Έργου (∆-3) το 

ποσό των 1.700,00 € µικτά µηνιαίως.  

 Για τον/την Βοηθό του/της Υπεύθυνου/-νης συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης του 

Έργου (∆-4) το ποσό των 1.300,00 € µικτά µηνιαίως.  

(Ε) Υλοποίηση ∆ράσης 7:  

 Για τον/την Α’ Βοηθό Οικονοµικού Συντονιστή – Υπεύθυνο/-νη ∆ιαχείρισης του Έργου 

(Ε-1) το ποσό των 2.100,00 € µικτά µηνιαίως.  

 Για τον/την Β’ Βοηθό Οικονοµικού Συντονιστή – Υπεύθυνο/-νη Πληρωµών (Ε-2), το 

ποσό των 1.700,00  € µικτά µηνιαίως 

 Για τον/την Γ’ Βοηθό Οικονοµικού Συντονιστή – Μηχανογραφική Υποστήριξη του 

Έργου (Ε-3), το ποσό των  1.500,00 € µικτά µηνιαίως 

 Για την ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου (Ε-4), το ποσό των 1.550,00 € µικτά 

µηνιαίως. 

 Για την ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου (Ε-5), το ποσό των 1.300,00 € µικτά 

µηνιαίως. 

 Για τον/την Υπεύθυνο/-νη ∆ηµοσιότητας του Έργου (Ε-6) το ποσό των 1.400,00 € 

µικτά µηνιαίως.  

 
Στα παραπάνω ποσά περιλαµβάνονται κρατήσεις ασφάλισης Ι.Κ.Α. εργαζοµένων και Φ.Μ.Υ. 

Στις προαναφερόµενες αµοιβές προβλέπονται επιπλέον επιδόµατα εορτών και αδείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
 
Οι υποψήφιοι/ες που δεν υποβάλουν εµπρόθεσµο φάκελο απορρίπτονται ως εκπρόθεσµοι. Οι 

υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα απορρίπτονται ως 

ανεπαρκείς. 

 

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα, βαθµολογούνται βάσει 

των κριτηρίων µοριοδότησης της θέσης προκειµένου να καταρτιστεί ο πίνακας κατάταξης και 

καλούνται από την αρµόδια Επιτροπή του Κ.Ε.Θ.Ι. σε συνέντευξη. Ακολούθως η Επιτροπή θα 

εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιου του Κ.Ε.Θ.Ι. για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 222/29-04-2009/θέµα 7ο Απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. ως 

κριτήρια µοριοδότησης για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων ορίζονται τα 

παρακάτω: 
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(Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1  
 (Α-1)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 
Εμπειρία σε ενέργειες δικτύωσης και στη συμβουλευτική 
διαδικασία 

 60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2  

(Β-1) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
(ΑΘΗΝΑ) 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τα εργαλεία συμβουλευτικής  60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Β-2) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
(ΑΘΗΝΑ) 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τα εργαλεία συμβουλευτικής  60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Β-3)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τα εργαλεία συμβουλευτικής  60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Β-4)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τα εργαλεία συμβουλευτικής  60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Β-5)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τα εργαλεία συμβουλευτικής  60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Β-6)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΡΑΣΗΣ στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΠΑΤΡΑ), ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) και 
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 Εμπειρία στη συμβουλευτική και τα εργαλεία συμβουλευτικής  60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Γ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 3 

 (Γ-1)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΡΑΣΗΣ  

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ   

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Β2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  100  

Δ1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Δ2 Εμπειρία στην προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας  40 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(∆) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 6  

 (∆-1)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

Α1 Πτυχίο ΑΕΙ  10 

Α2 Mεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών  10 

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Γ2/C2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  100  

Δ1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Δ2 
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό και την εκπόνηση, 
έκδοση και επιμέλεια μελετών – ερευνών σε θέματα φύλου 

 40 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(∆-2)  ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/-ΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ   

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Γ2/C2)    

Γ. Επαγγελματική Εμπειρία  110  

 Εργασιακή εμπειρία  
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 110) 

  

Δ. Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(∆-3) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ   

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 Εργασιακή εμπειρία  
 (1 μόριο/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Γ Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(∆-4)  ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/-ΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Β2)    

Γ. Επαγγελματική Εμπειρία  110  

 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 110) 

  

Δ Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Ε) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 7  

(Ε-1)  Α’ ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ   

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Β2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  100  

Δ1 Εργασιακή εμπειρία 
(1 μόριο/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 20) 

 20 

Δ2 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Δ3 
Αποδεδειγμένη παρακολούθηση σεμιναρίου σχ. με ΤΔ του Δ’ 
ΚΠΣ 

 10 

Δ4 
Αποδεδειγμένη παρακολούθηση σεμιναρίου σχ. με το Δημόσιο 
Management 

 10 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Ε-2)  Β’ ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ – 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Επαγγελματική Εμπειρία  120  

Β1 Εργασιακή εμπειρία  
(1 μόριο/μήνα αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Β2 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Γ Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Ε-3) Γ’ ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ – 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [5 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  110  

Δ1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Δ2 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Τμήμα Μηχανογράφησης  50 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Ε-4)  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμός απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Β2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  100  

Δ1 Εργασιακή εμπειρία στην γραμματειακή υποστήριξη . 
(1 μόριο/μήνα αποδεδειγμένης εμπειρίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 40) 

 40 

Δ2 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Ε-5)  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Β2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  100  

Δ1 Εργασιακή εμπειρία  
(1 μόριο/μήνα αποδεδειγμένης εμπειρίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 40) 

 40 

Δ2 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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(Ε-6)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-ΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Πτυχίο ΑΕΙ   

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Γ2/C2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  100  

Δ1 

Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
το Γ’ ΚΠΣ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο θέματα 
φύλου. 
 (2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

 60 

Δ2 
Αποδεδειγμένη συμμετοχή στην οργάνωση ενεργειών 
δημοσιότητας 

 40 

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΑΑΑ’’’   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ∆∆∆ΕΕΕΙΙΙΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΥΥΥΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   

 
Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα αποδεικνύονται µε τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

 
  Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση Γ2/C2 και καλή Β2) αποδεικνύεται µε 

βάση το άρθρο 1. Π.∆.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.50/2001 Καθορισµός 

προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 

185/3-8-2007/τ.Α’) σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.50/2001….» (Φ.Ε.Κ. 115/9-6-2006/τ.Α’) ως εξής: 

α)  µε Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 

ή 

β)  µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ)  µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) ανεξάρτητα από τη 

νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της 

οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία 

χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι 

τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως 

µητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 

αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα 

στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική. 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο Α.Σ.Ε.Π. από τους οικείους 

φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 

γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMPRIDGE. 

- INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω. 

- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN 

- LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL. 

- CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) – MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 

της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – MASTERY 

– και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY – 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

Καλή γνώση (Β2): 

- FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMPRIDGE. 



 

 34

- INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5. 

- BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

- (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου 

MICHIGAN. 

- LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE  COMMUNICATION – του 

EDEXCEL. 

- CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – 

COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – 

COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

- TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 

έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριµένα 

πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια προς τούτο εθνική 

αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 

περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι τα προσκοµιζόµενα 

πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρα 

αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.  

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασής 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
Επίσης: 

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 

δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

Οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το 

επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από 

την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 
Σηµείωση: 

α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν 

και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
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 Η γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) χρήση υπολογιστή και διαχείριση 

αρχείων και ε) βασικές έννοιες πληροφορικής αποδεικνύεται ως εξής: 

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 

πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).  

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, 

µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης: 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006), 

β) Vellum Global Educational Services (22.2.2006), 

γ) Infotest (22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) 

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή 

τους και είναι τα εξής: 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. 

• ECDL Core Certificate 

• ECDL Start Certificate 

• ECDL Progress Certificate 

      β) Vellum Global Educational Services 

    • Cambridge International Diploma in IT Skills 

    • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

γ) Infotest 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

     • Microsoft Office Specialist (MOS) 

     • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 

     • ICT Intermediate A 

     • ICT Intermediate B 

     • ICT Intermediate C 

ε)  ΚΕΥ-CERT 

     • Key Cert IT Basic 

     • Key Cert IT Initial 

 στ) ACTA Α.Ε. 

       • Certified Computer User (CCU) 

ζ) I SKILLS A.E. 

    • Basic I.T. Standard 

    • Basic I.T. Thematic 

    • Basic I.T. Core  

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ 

    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
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    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 

    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 

 
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από  

την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει 

αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. 

Ο/η υποψήφιος/α, όµως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα 

που διορίζεται. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν 

γίνονται δεκτά. 

 
Γίνονται επίσης δεκτά µέχρι 31.12.2008 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από 

τους παραπάνω φορείς (α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

(Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/30262/10.12.2007)  µε την εξής ονοµασία: 

  α)  ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 

  β)  Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία 

        Vellum Global Educational Services). 

  γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  

   δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω. 

3. Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής 

εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 

παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή 

γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί 

στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) 

Εκπαίδευσης  είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται 

αθροιστικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον και σχετική βεβαίωση του 

οικείου τµήµατος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από την οποία να προκύπτει  ότι τα ανωτέρω µαθήµατα 

εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, 

κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του/της υποψηφίου/ας σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων 

Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑ∆/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ.50/2001 όπως ισχύει) 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής 

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
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- Επιστήµης Υπολογιστών 

- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 

- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιακών και ∆ικτύων 

- Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστικών 

- Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών 

- Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική 

- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 

- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 

- ∆ιδακτικής και Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 

- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής 

 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής 

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων 

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων 

- Βιοµηχανικής Πληροφορικής 

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης 

- Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

- Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων 

- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 

- ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 

Γ) ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητες του τοµέα Πληροφορικής, ή  

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου: 

i. Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής – ∆ικτύων Η/Υ. 

ii. Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα. 

- Απολυτήριος τίτλος: 

i. Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. 

ii. Τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου, ή 

iii. Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής. 

ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε επισυναπτόµενα τα εξής δικαιολογητικά 

επικυρωµένα: 

1) Τίτλοι σπουδών (απολυτήριο λυκείου, βασικό πτυχίο, µεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες µε επίσηµη 

µετάφραση, Η/Υ, κλπ.).  

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

2)  Βεβαιώσεις εµπειρίας – προϋπηρεσίας : 

α) Η εργασιακή εµπειρία – προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 

από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της ασφάλισης.  

Ως εργασιακή εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο 

ή τον ιδιωτικό τοµέα. 

β) Η ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από το Γ΄ΚΠΣ Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου αποδεικνύεται µε βεβαίωση του φορέα 

υλοποίησης. 

γ) Λοιπές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεµιναρίων κλπ, αποδεικνύονται µε 

σχετικές βεβαιώσεις των αρµόδιων φορέων. 

 
 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση και αριθµούνται σύµφωνα µε τη σειρά 

των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα µοριοδότησης.  

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν λαµβάνονται υπόψη στη 

µοριοδότηση.  

Καµία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προκήρυξης ή από 

την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρά µόνον εάν ζητηθεί από την Επιτροπή για 

διευκρινιστικούς λόγους σε ήδη κατατεθέντα έγγραφα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να προµηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του 

Κ.Ε.Θ.Ι. www.kethi.gr (Ανακοινώσεις) ή από τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

 
Οι πρωτότυπες αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ιδιοχείρως κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες από 10.00 έως 15.00 στη δ/νση: Μουσαίου 2, Πλάκα - Αθήνα Τ.Κ. 10555, 1ος όροφος ή 

ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή σε φάκελο όπου θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
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Προς 

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Μουσαίου 2 – Πλάκα 

Αθήνα, Τ.Κ. 105 55 

Αίτηση για την υπ’ αριθµ.2/2009 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
 

Στην περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση 

την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, 

επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας. 

 
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται: 

• αιτήσεις που αποστέλλονται µε FAX και e-mail  

• αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά   

• αιτήσεις που δεν έχουν χρησιµοποιήσει την προβλεπόµενη από την προκήρυξη έντυπη αίτηση.  

• αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα, σύµφωνα µε τα 

προαναφερόµενα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων της παρούσης.  

 
Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής για µία και µόνο από τις 

προκηρυσσόµενες µε την παρούσα πρόσκληση θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτησή τους 

απορρίπτεται. Τέλος, ακυρώνονται αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν δηλώσει καθόλου τη θέση 

προτίµησής τους. 

 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων µέχρι  9 Ιουνίου 2009. 

 
Ακολουθεί διαδικασία συνέντευξης άπαξ, η παρουσία στην οποία είναι υποχρεωτική και δεν 

επαναλαµβάνεται. Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης από την 

αρµόδια Επιτροπή του Κ.Ε.Θ.Ι. τηλεφωνικώς και µε ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσηµη 

ιστοσελίδα (www.kethi.gr/Ανακοινώσεις) και τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι.  

Αιτήµατα για αλλαγές στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες και ώρες συνέντευξης δεν γίνονται 

αποδεκτά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Τα αποτελέσµατα των επιλογών δηµοσιοποιούνται µε καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. 

(www.kethi.gr) για διάστηµα τριών (3) ηµερών από την έκδοσή τους. 

 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Κ.Ε.Θ.Ι. µέσα στην αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών, από την επόµενη της  ανάρτησης των αποτελεσµάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω τριήµερης προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή 

ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την 

πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία.  
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Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση µη έγκρισης του Τεχνικού ∆ελτίου του υπό ένταξη Έργου, το 

Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει αζηµίως τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε 

στάδιο και αν βρίσκεται ή ακόµα και τη σύµβαση όσων έχουν επιλεγεί. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) καθώς 

και στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα. 

 
Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆.  

«Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 

 

Ελένη Αν. Ζενάκου 


