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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28057/20.02.2014 – ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2014 
(ΑΔΑ: 778ΒΟΡ9Ζ-4Ψ0/25.06.2014) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην  Aθήνα σήμερα την 19 Νοεμβρίου του έτους  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30μ.μ., 
στην έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 
και στο  Συμβουλευτικό  Κέντρο  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  των  Φύλων  (Γ.Γ.Ι.Φ.)  του 
Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμ. 51 και Βαλτετσίου (Τ.Κ. 106 81) 
αναρτήθηκε από την εργαζόμενη κα Ειρήνη Μάρη, παρουσία της εργαζομένης, επίσης, κας Μερόπης 
Απελίδου, με το παρόν πρακτικό οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και οι Πίνακες Απορριπτέων 
της  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  Κ.Ε.Θ.Ι.: 28057/20.02.2014  –  υπ’αριθμ.  ΣΟΧ  3/2014  (ΑΔΑ: ΒΙΚΘΟΡ9Ζ-
ΠΟ7/04.03.2014) Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των 
υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 21 του Ν. 
2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για τις ανάγκες 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),προκειμένου  για  την  επιστημονική 
υποστήριξη του Υποέργου.

Κατά  του  πίνακα  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.  Η ένσταση  κατατίθεται    ή αποστέλλεται με συστημένη   
επιστολή   απευθείας στο      Α.Σ.Ε.Π.   (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, 
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται 
από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, 
το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
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