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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» 
(Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.2527/1997,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 10 του Ν.3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν.4024/2011 και 
του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την  υπ’αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/7493/17.04.2014  Εγκριτική  Απόφαση  της  Επιτροπής  της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  42/1994  (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994)  «Σύσταση  Κέντρου  Ερευνών για 
θέματα ισότητας». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «Σύσταση Υπουργείου 
Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 
του  Ν.  2266/94  (Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994)  «Έλεγχος  δημόσιου  τομέα  –  Μετατάξεις  – 
Κατάταξη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου.  Άλλες  ρυθμίσεις»  και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2527/97 (Φ.Ε.Κ.206/Α΄/08.10.1997) «Τροποποίηση 
και  συμπλήρωση διατάξεων του Ν.  2190/1994 και  άλλες  διατάξεις»  και  όπως ακολούθως 
συμπληρώθηκε  από τις  διατάξεις  της  παρ.  11  του  άρθρου  21  του  Ν.  3801/2009  (Φ.Ε.Κ. 
163/Α΄/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και 
όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3858/2010 (Φ.Ε.Κ. 
102/Α΄/01.07.2010) «Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 
για  τη  “Διασυνοριακή  πτώχευση’’  της  Επιτροπής  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  το  Διεθνές 
Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  στα  Υπουργεία  α)  Εσωτερικών  και  β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  μεταφορά  στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
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Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας  Νέας  Γενιάς» 
(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/27.06.2011), σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι. μεταφέρθηκε από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.

8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  παρ.  1  του  Ν.  4018/2011  (Φ.Ε.Κ.  215/Α΄/30.09.2011) 
«Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό 
όρους  αυξημένης  ασφάλειας,  ρυθμίσεις  θεμάτων  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 219/06.02.1995 Απόφασης του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.79/Β΄/07.02.1995) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 2/44995/0022/24-8-2001 (Φ.Ε.Κ.1162/Β΄/06.09.2001) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και συμπληρώθηκε με 
την υπ΄ αριθμ. 22935/25.10.2004 (Φ.Ε.Κ.1622/Β΄/01.11.2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και 
ισχύει σήμερα.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. α της υπ’ αριθμ. Y.385/20808.2013 με θέμα: «Τροποποίηση 
απόφασης  καθορισμού  αρμοδιοτήτων  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Εσωτερικών,  Λεωνίδα 
Γρηγοράκου» (ΦΕΚ  2164/Β’/30-8-2013).

12. Την  υπ΄  αριθμ.  οικ.  41117/14.10.2013  (Φ.Ε.Κ.  509/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2013)  απόφαση  του 
Αναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών περί  Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου  του  Κέντρου 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).

13. Tην  υπ.  αριθμ.  131/18.04.2008  Υπουργική  Απόφαση  περί  «Σύστασης  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Εφαρμογής  «Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  ΚΠΣ  2000-2006,  του  ΕΣΠΑ  και  λοιπών 
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β/14.05.2008) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008) και 
όπως  αναδιαρθρώθηκε  με  την  με  αριθμό  οικ.  16356/25.04.2013  (ΦΕΚ  1024/Β)  Κοινή 
Υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων  «Αναδιάρθρωση  και  Μετονομασία  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  ΚΠΣ  2000-2006,  του  ΕΣΠΑ  και  λοιπών 
συγχρηματοδοτούμενων  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  σε  "ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ" «ΕΥΣΥΔΕ/ ΥΠΕΣ».

14. Την  υπ΄  αριθμ.:  02/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ  με  Κωδικό  Πρόσκλησης:  07_08_09.69.02.03.02/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ 
(αριθμ.  πρωτ.:  358/04.05.2010)  Ανοιχτή  Πρόσκληση  της  ΕΥΕ/ΓΓΙΦ  για  την  υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

15. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  978/17.09.2010  -  ορθή  επανάληψη  30.03.2011  (ΑΔΑ:  4ΑΓ9Κ-
Κ/06.04.2011) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» στον άξονα προτεραιότητας 08 
αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

16. Την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.:  1010/17.06.2011  (ΑΔΑ:  4Α3ΗΚ-ΧΦ/17.06.2011)  απόφαση  1ης 

τροποποίησης  της  Πράξης  «Δράσεις  της  δημόσιας  διοίκησης  για  την  πρόληψη  και  την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό MIS 
298302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 
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17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 668/09.03.2012 (ΑΔΑ: Β44ΘΝ-919/12.03.2012) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως  Ισότητας  των  Φύλων  με  θέμα:  «2η Τροποποίηση  της  Πράξης  "Δράσεις  της 
δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον 
άξονα προτεραιότητας 08" με κωδικό MIS 298302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013"».

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 927/04.04.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΕΝ-Λ40/04.04.2012) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως  Ισότητας  των  Φύλων  με  θέμα:  «3η Τροποποίηση  της  Πράξης  "Δράσεις  της 
δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον 
άξονα προτεραιότητας 08" με κωδικό MIS 298302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013"».

19. Την από 31.05.2011 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριου Δικαιούχου) και  του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(Φορέα Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχου) για την Πράξη «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 
3.2.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» - Υποέργο 5 
«Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» - στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ), όπως αυτή εγγράφως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την υπ’αριθμ.268/14.05.2012/θέμα 6ο απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με 
ίδια μέσα του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της 
Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013»  Άξονας Προτεραιότητας 08 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ – 
ΕΚΤ) και MIS 298302.

21. Την υπ΄ αριθμ. 301/11.11.2013 θέμα 6ο απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. (ΑΔΑ:  ΒΛ1ΗΟΡ9Ζ-
594/19.11.2013) περί 2ης Τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 5 
«Στελέχωση, λειτουργία και συντονισμός της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων» της 
Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013» Άξονας Προτεραιότητας 08 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ – 
ΕΚΤ) και με κωδικό MIS 298302.

22. Την ύπαρξη πιστώσεων στο έργο με τίτλο «Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον άξονα προτεραιότητας 08» με κωδικό 
MIS 298302 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΣΑΕ Ε455/8 (κωδικό πράξης 
2012ΣΕ45580011), συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1.630.425,00 
Ευρώ.

23. Την  υπ’αριθμ.πρωτ.3532/26.02.2014  βεβαίωση  του  ΑΣΕΠ  ότι  δεν  υποκρύπτεται  σχέση 
εξαρτημένης εργασίας και οι αιτούμενες συμβάσεις έργου δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες.

24. Το υπ’αριθμ.πρωτ.εξερχ.ΚΕΘΙ/28360/27.05.2014 έγγραφο του Κ.Ε.Θ.Ι.  προς την ΕΥΣΥΔΕ-
ΥΠΕΣ με θέμα: «Διαβίβαση σχεδίου υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 Ανακοίνωσης προς έλεγχο.

25. Το υπ’αριθμ.πρωτ.2142/30.05.2014 έγγραφο της ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ με θέμα: «Παρατηρήσεις επί 
του  σχεδίου της υπ’αριθμ.  ΣΜΕ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου  δύο  ατόμων  στο  πλαίσιο  του  υποέργου  5  «Στελέχωση  και  Λειτουργία  των 
Συμβουλευτικών Κέντρων» της πράξης «Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και 
την  καταπολέμηση  της  βίας  κατά  των  γυναικών»  της  κατηγορίας  πράξης  3.2.3.  του  Ε.Π. 
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«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη 
επί του σχεδίου της υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 Ανακοίνωσης.

26. Την υπ΄ αριθμ. 318/06.06.201/θέμα 9ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. περί 
εγκρίσεως του σώματος της παρούσας. 

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2)  άτομα για την κάλυψη των 
αναγκών υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και  Λειτουργία των Συμβουλευτικών 
Κέντρων»  της  Πράξης  «Δράσεις  της  Δημόσιας  Διοίκησης  για  την  πρόληψη  και  την 
καταπολέμηση  της  βίας  κατά  των  γυναικών»  της  κατηγορίας  Πράξης  3.2.3.  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Διοικητική  Μεταρρύθμιση  2007-2013»  του  Άξονα 
Προτεραιότητας  08  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ).   Το  έργο 
υλοποιείται  από  το  Κέντρο  Ερευνών  για  Θέματα  Ισότητας   και  τη  Γενική  Γραμματεία 
Ισότητας  των Φύλων. Στο πλαίσιο του Υποέργου αυτού θα ανατεθεί έργο στον εξής αριθμό 
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα  αντίστοιχα  απαιτούμενα  (τυπικά  και  τυχόν  πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος 
εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων Αμοιβή

110 ΑΘΗΝΑ
ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ 

12 ΜΗΝΕΣ 1 17.400,00 € 
πλέον ΦΠΑ

111 ΑΘΗΝΑ

ΠΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
– ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΓΓΙΦ ΜΕ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

12 ΜΗΝΕΣ 1 17.400,00 € 
πλέον ΦΠΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης
Τίτλος σπουδών 

και 
  κύρια,  τυπικά & τυχόν πρόσθετα  προσόντα

110 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο  Κοινωνιολογίας  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)  ή 

Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΑΕΙ  ή  ισότιμος  τίτλος  σπουδών  της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή αντίστοιχος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος της αλλοδαπής.
3. Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.
4. Γνώση H/Y στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Εμπειρία τεσσάρων (4) ετών σε οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία συμβουλευτικών 

δράσεων σε  γυναίκες  και  ενός  (1)  έτους  σε  παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης
Τίτλος σπουδών 

και 
  κύρια,  τυπικά & τυχόν πρόσθετα  προσόντα

γυναίκες. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Τα  ανωτέρω  κύρια  προσόντα  με  αριθμ.  1,  2,  3,  4 και  «  5. Εμπειρία  δύο  (2)  ετών  σε 
οργάνωση,  συντονισμό και  εποπτεία συμβουλευτικών δράσεων σε γυναίκες και   ενός (1) 
έτους σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες».

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή 

Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΑΕΙ  ή  ισότιμος  τίτλος  σπουδών  της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή αντίστοιχος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος της αλλοδαπής. 
3. Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.
4. Γνώση H/Y στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Εμπειρία τεσσάρων (4) ετών σε οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία συμβουλευτικών 

δράσεων σε  γυναίκες  και  ενός  (1)  έτους  σε  παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
γυναίκες. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Τα  ανωτέρω  κύρια  προσόντα  με  αριθμ.  1,  2,  3,  4 και  «  5. Εμπειρία  δύο  (2)   ετών  σε 
οργάνωση,  συντονισμό και  εποπτεία συμβουλευτικών δράσεων σε γυναίκες και   ενός (1) 
έτους σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες».

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων  καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

 *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ  

Ως βαθμολογούμενη  εμπειρία  για  τους  παρακάτω κωδικούς  απασχόλησης νοείται  η  απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 
έργα συναφή με το αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 
110, 111

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  15. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας.

Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  για  όλες  τις  ειδικότητες  περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» 
(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και  το  «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά. 
Επίσης, λόγω της φύσεως του έργου και επειδή απαιτούνται μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια, οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα με  δήλωση του Ν. 1599/86 τη δυνατότητά τους να 
μετακινούνται  (για  περισσότερες  πληροφορίες  βλ.  Παράρτημα  εξειδίκευσης  παρεχόμενου 
έργου).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί στον 
διαδικτυακό  τόπο  του  Κ.Ε.Θ.Ι.  (www  .  kethi  .  gr  ),  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ 
(www  .  eyeisotita  .  gr  ) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
(www  .  isotita  .  gr  ).
Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  [μαζί με  το  «Παράρτημα  εξειδίκευσης  παρεχόμενου 
έργου» και  το   «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση 
έκδοσης «27-09-2013»  και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση 
έκδοσης «04-06-2014» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «28-04-2014»] 
να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & 
Βαλτετσίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να 
την  υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, 
εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε 
ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη 
διεύθυνση:  Χαριλάου  Τρικούπη  αρ.  51  &  Βαλτετσίου,  Τ.Κ.:  106  81  –  Αθήνα,  υπόψη   κας 
Αικατερίνης Δρούγα  (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898018). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  που  φέρει  ο 
φάκελος  αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την  αποσφράγισή  του  επισυνάπτεται  στην  αίτηση  των 
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει  αίτηση για έναν μόνο κωδικό απασχόλησης. Η υποβολή 
περισσότερων  επιλογών  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  την  ακύρωση όλων  των  αιτήσεων  και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δεκαπέντε  (15)  ημέρες  (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο 
διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.Θ.Ι. ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.
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Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω  διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και  συγκεκριμένα 
ακολουθώντας  από  την  κεντρική  σελίδα  τη  διαδρομή:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών 
Φορέων   Συμβάσεων  Έργου (ΣΜΕ)·  γ) στα  κατά  τόπους  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών 
(ΚΕΠ)  αλλά  και  στην  ηλεκτρονική  τους  διεύθυνση  (www.kep.gov.gr),  απ'  όπου  μέσω  της 
διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

• Οι υποψήφιοι/-ες που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμοι. 

• Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ Β , απορρίπτονται.

• Οι υποψήφιοι  που δεν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα 
δηλώνουν  τη  δυνατότητά  τους  να  μετακινούνται  σε  όλη  την  επικράτεια,  επίσης 
απορρίπτονται.

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί  τις  αιτήσεις των υποψηφίων,  τους κατατάσσει  βάσει  των 
κριτηρίων  του  νόμου  (όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  της  ανακοίνωσης).  Η 
κατάταξη των  υποψηφίων,  βάσει  της  οποίας  θα  γίνει  η  τελική  επιλογή για  τη  σύναψη  της 
σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1.  Προηγούνται στην  κατάταξη  οι  υποψήφιοι/ες  που  διαθέτουν  τα  κύρια  προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄ επικουρίας). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα  (κύρια ή επικουρικά) γίνεται 
κατά  φθίνουσα  σειρά  με  βάση  τη  συνολική  βαθμολογία που  συγκεντρώνουν  από  τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης  (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας,  
αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 
συμπίπτουν,  αυτός  που  έχει  τις  περισσότερες  μονάδες  στο δεύτερο  κριτήριο  (αριθμός  τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι 
(20)  ημέρες  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  συμμετοχής,  τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί  και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά  των  πινάκων  αυτών  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση  ένστασης μέσα  σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στην Αθήνα επί της 
οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  αρ.  51  &  Βαλτετσίου. Η  ένσταση  κατατίθεται  ή  αποστέλλεται  με 
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συστημένη  επιστολή  απευθείας στο Κ.Ε.Θ.Ι. (Χαριλάου  Τρικούπη 51  και  Βαλτετσίου,  Αθήνα, 
Τ.Κ. 106 81) προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση  
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν  αναμόρφωση των πινάκων βάσει 
αυτεπάγγελτου  ή  κατ΄  ένσταση  ελέγχου  από  το  Κ.Ε.Θ.Ι.  που  συνεπάγεται  ανακατάταξη  των 
υποψηφίων, εκτελείται  υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με 
τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι 
αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της 
λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι  που αποχωρούν πριν από τη  λήξη της  σύμβασής τους,  αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι  υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από 
το  Κ.Ε.Θ.Ι.  είτε  λόγω  αντικατάστασης  αποχωρούντων  υποψηφίων,  απασχολούνται  για  το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  το  «Παράρτημα 
εξειδίκευσης  παρεχόμενου  έργου  (επισυνάπτεται)»   και  το  «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «27-
09-2013», το οποίο περιλαμβάνει:  i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις 
σχετικά  με  τα  προσόντα  και  τα  βαθμολογούμενα  κριτήρια  κατάταξης  των 
υποψηφίων  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κανονιστικές  ρυθμίσεις·  και  ii)  τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 
αλλά και  στα Ειδικά Παραρτήματα:  (Α1)  Απόδειξης  Χειρισμού Η/Υ με  σήμανση 
έκδοσης «04-06-2014» και (Α2)  Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«28-04-2014», μέσω  του  δικτυακού  τόπου  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και 
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση 
του  εντύπου  της  αίτησης,  δηλαδή: Κεντρική  σελίδα   Έντυπα  αιτήσεων   
Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά τον τόπο της εκτέλεσης έργου αλλά και το είδος 
των υπηρεσιών που καλείται  να παρέχει  το  άτομο που θα επιλεγεί  μέσω της  διαδικασίας της 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμόν ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου. 
Προς τούτο επισημαίνονται τα εξής:

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ:   

Το  έργο  αφορά  στο  συντονισμό  και  την  εποπτεία  του  συνόλου  των  δεκατεσσάρων  (14) 
Συμβουλευτικών  Κέντρων  που  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  από  το  Κ.Ε.Θ.Ι.  του 
Υποέργου  5  με  τίτλο:  «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» του ενταγμένου έργου που υλοποιείται από την ΓΓΙΦ/ΕΥΣΥΔΕ-
ΥΠΕΣ με τίτλο:  «Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών στους άξονες προτεραιότητας 07, 08 και 09». Τα Συμβουλευτικά 
αυτά Κέντρα συνιστούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών  άμεσης  αρωγής  προς  τις  γυναίκες  –  θύματα  έμφυλης  βίας,  αλλά  και  υλοποίησης 
δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της 
έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο. 

Οι κύριες αρμοδιότητες των υποψηφίων είναι οι εξής:

1. Η  συνολική  ευθύνη  για  την  ορθή  λειτουργία  των  δεκατεσσάρων  (14)  Συμβουλευτικών 
Κέντρων και την ενημέρωση τoυ Κ.Ε.Θ.Ι. και της ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ σχετικά με ζητήματα που 
άπτονται  της  λειτουργίας  τους  σε  στενή  συνεργασία  με  την  υπεύθυνη  έργου  του 
Κ.Ε.Θ.Ι.

2. Η  υποστήριξη  των  στελεχών  των  Συμβουλευτικών  Κέντρων,  στην  εκτέλεση  των 
καθηκόντων τους.

3. Η  πραγματοποίηση  επιτόπιων  επισκέψεων  στα  Συμβουλευτικά  Κέντρα  και  η  σύνταξη 
αναφορών  προς  την  υπεύθυνη  έργου  του  Κ.Ε.Θ.Ι.  μετά  από  κάθε  επίσκεψη  στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα.

4. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων των Συμβουλευτικών Κέντρων 
και η διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:   

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα μετακίνησης στις πόλεις της 
Ελλάδας  όπου  λειτουργούν  τα  Συμβουλευτικά  Κέντρα  της  ΓΓΙΦ/ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ,  και  να  το 
δηλώσουν υπεύθυνα με δήλωση του Ν.1599/1986.

 
ΠΟΛΕΙΣ: Αθήνα, Ερμούπολη Σύρου, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, 
Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιάς, Τρίπολη.
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Η συχνότητα των μετακινήσεων στα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ τίθεται υπό τον 
έλεγχο και την καθοδήγηση της Υπεύθυνης έργου του Κ.Ε.Θ.Ι. Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο αρχικός 
σχεδιασμός προβλέπει την μετακίνηση στα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα ανά δίμηνο.
Το κόστος των μετακινήσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του υποέργου, και για το λόγο 
αυτό έχει προβλεφθεί η αποζημίωση για την κάθε μετακίνηση να περιλαμβάνει τα εξής: 

o Έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια, χιλιομετρική αποζημίωση)
o Ημερήσια  αποζημίωση  βάσει  του  Ν.  2685/99,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει 

σήμερα.
o Έξοδα  διαμονής,  εφόσον  απαιτείται  διανυκτέρευση  και  σύμφωνα  με  τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τα όρια που τίθενται από το πλαίσιο διαχείρισης του 
ΕΣΠΑ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
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