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ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.)  

ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Αθόνα,  19.09.2018 
  Αρ.Πρωτ.:  694 
Σαχ. Διεύθυνςη: Φαρ.Σρικοϑπη 51 & Βαλτετςύου  
Σαχ. Κώδικασ: 10681, Αθόνα  
Fax: 210-3898086  
Σηλέφωνα: 210-3898022, 005  
E-mail: kethi@kethi.gr  
   
   
   

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη πλήρωςησ θέςησ ευθύνησ επιπέδου Διεύθυνςησ του Κέντρου Ερευνών 

για Θέματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τησ υπ΄αριθμ. 18845/10-05-

2018 KYA (ΥΕΚ 1769/Β’/18.05.2018). 

 
 

Η Πρόεδροσ του Νομικού Προςώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 
Ϊχοντασ υπϐψη: 

1. Σισ διατϊξεισ τησ υπ΄αριθμ. 18845/10-05-2018 Κοινόσ Απϐφαςησ των Τπουργών 

Εςωτερικών και Οικονομικών με θϋμα: «Καθοριςμϐσ των οργϊνων διούκηςησ του Κ.Ε.Θ.Ι. και 

ρϑθμιςη θεμϊτων οργϊνωςησ και λειτουργύασ των υπηρεςιών του» (Υ.Ε.Κ. 

1769/Β’/18.05.2018). 

2. Σην υπ’αριθμ.οικ. 12662/19.04.2018 απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών περύ 

αναςυγκρϐτηςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςϐτητασ 

(ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 231/ΤΟΔΔ/24.04.2018). 

3. Σο Περύγραμμα Θϋςησ Εργαςύασ Προώςταμϋνου/νησ Διεϑθυνςησ, το οπούο προςαρτϊται ςτην 

παροϑςα και αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ. 

4. Σην ανϊγκη εϑρυθμησ λειτουργύασ του Κ.Ε.Θ.Ι. και πλόρωςησ θϋςησ ευθϑνησ.  

5. Σην υπ’αριθμ. 404/05-09-2018/θϋμα 2ο απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Κ.Ε.Θ.Ι. 

με την οπούα εγκρύθηκε η παροϑςα πρϐςκληςη. 

 
 

Α π ο φ α ς ί ζ ε ι  
 
 

I. ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΗ ΘΕΗ 

 Προκηρϑςςουμε την ακϐλουθη θϋςη ευθϑνησ επιπϋδου Διεϑθυνςησ που υπϊγεται ςτη Γενικό 

 Διεϑθυνςη του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςϐτητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.), ωσ εξόσ: 

 

 Διεύθυνςη Ερευνών και Υλοποίηςη Προγραμμάτων 

 

II. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΗ ΘΕΗ 

Θϋςη Προώςταμϋνου/νησ τησ Διεϑθυνςησ Ερευνών και Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων. 

Σα καθόκοντα του/τησ Προώςταμϋνου/νησ τησ Διεϑθυνςησ Ερευνών και Τλοπούηςησ 

Προγραμμϊτων εύναι τα εξόσ: 
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ΠροϏςταται τησ Διεϑθυνςησ Ερευνών και Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων, εποπτεϑει τα υπαγϐμενα 

ςε αυτόν Γραφεύα και ςυντονύζει τη λειτουργύα τουσ, ςϑμφωνα με τον εςωτερικϐ κανονιςμϐ του 

Κ.Ε.Θ.Ι., επιβλϋπει την εκτϋλεςη των ςχετικών αποφϊςεων του Διοικητικοϑ υμβουλύου και ϋχει 

εν γϋνει κϊθε αρμοδιϐτητα ςχετικϊ με την ομαλό λειτουργύα των Γραφεύων αρμοδιϐτητϊσ 

του/τησ. 

 

III. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ, 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Για την προκηρυςςϐμενη θϋςη δικαύωμα υποβολόσ υποψηφιϐτητασ ϋχουν οι υπϊλληλοι 

κατηγορύασ/εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ ΠΕ Ειδικών ςε Θϋματα Ιςϐτητασ, που κατϋχουν οργανικό 

θϋςη ςτο Κ.Ε.Θ.Ι., εφϐςον κατϊ την ημερομηνύα τησ λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ αιτόςεων 

υποψηφιοτότων: 

 α/ ϋχουν αςκόςει καθόκοντα προώςταμϋνου/νησ ό αναπληρωτό/τριασ προώςταμϋνου/νησ 

Διεϑθυνςησ ό Σμόματοσ επύ ϋνα (1) ϋτοσ τουλϊχιςτον, 

ή 

 β/ εύναι κϊτοχοι αναγνωριςμϋνου ςυναφοϑσ μεταπτυχιακοϑ τύτλου ςπουδών φϑλου, 

ή 

 γ/ ϋχουν πϋντε (5) ϋτη προϒπηρεςύα ςε θϋματα ιςϐτητασ των φϑλων. 

 

IV. ΚΨΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ 

1. Δεν επιτρϋπεται να εύναι υποψόφιοσ/α για επιλογό ςε θϋςη προώςταμϋνου/ησ 

οποιουδόποτε επιπϋδου υπϊλληλοσ που αποχωρεύ αυτοδικαύωσ απϐ την υπηρεςύα εντϐσ 

ενϐσ (1) ϋτουσ απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των υποψηφιοτότων. 

2. Δεν επιτρϋπεται να εύναι υποψόφιοσ/α για την επιλογό προώςταμϋνου/ησ οϑτε να 

τοποθετηθεύ προώςτϊμενοσ/η υπϊλληλοσ, ο/η οπούοσ/α διανϑει δοκιμαςτικό υπηρεςύα ό 

τελεύ ςε διαθεςιμϐτητα ό αργύα ό ϋχει καταδικαςτεύ τελεςιδύκωσ για αδικόματα (π.χ. κλοπό, 

υπεξαύρεςη, απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα κλπ) ό του/τησ ϋχει επιβληθεύ τελεςύδικα 

οποιαδόποτε πειθαρχικό ποινό για οποιοδόποτε πειθαρχικϐ παρϊπτωμα μϋχρι τη 

διαγραφό τησ ποινόσ. 

 

V. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΨΝ 

1. Η προθεςμύα υποβολόσ των αιτόςεων υποψηφιϐτητασ ορύζεται ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ  

(υπολογιζϐμενεσ ημερολογιακϊ) και αρχύζει απϐ την επϐμενη ημϋρα τησ δημοςύευςησ τησ 

παροϑςασ προκόρυξησ, ότοι ςτισ 21.09.2018  και λόγει ςτισ 05.10.2018. 

2. Σο εμπρϐθεςμο τησ αύτηςησ υποψηφιϐτητασ κρύνεται απϐ τη ςχετικό πρωτοκϐλληςη αυτόσ 

ό απϐ τη ςφραγύδα του ταχυδρομεύου, εφϐςον αυτό αποςτϋλλεται ταχυδρομικώσ. 

 

VI. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ 

1. Η αύτηςη υποψηφιϐτητασ κατατύθεται ςτη Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ 

Τποςτόριξησ του Κ.Ε.Θ.Ι.. Σην αύτηςη υποβϊλλει ο/η υποψόφιοσ/α εύτε αυτοπροςώπωσ 

εύτε με ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο απϐ αυτϐν πρϐςωπο, εφϐςον η εξουςιοδϐτηςη φϋρει την 

υπογραφό του/τησ υποψηφύου/ασ θεωρημϋνη απϐ δημϐςια αρχό, εύτε ταχυδρομικώσ επύ 

αποδεύξει. την περύπτωςη αποςτολόσ των αιτόςεων ταχυδρομικώσ, το εμπρϐθεςμο των 

αιτόςεων κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ, ο οπούοσ, 

μετϊ την αποςφρϊγιςό του, επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη του/τησ υποψηφύου/ασ. 
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2. Η αύτηςη υποψηφιϐτητασ ςυνοδεϑεται απϐ αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα, που 

ςυντϊςςεται με ευθϑνη του/τησ υποψηφύου/ασ και επϋχει θϋςη υπεϑθυνησ δόλωςησ. ε 

περύπτωςη αναντιςτοιχύασ των ϐςων υπεϑθυνα δηλώνει ο/η υποψόφιοσ/α ςτην αύτηςη 

υποψηφιϐτητασ και ςτο βιογραφικϐ ςημεύωμα με ϐςα τηροϑνται ςτο προςωπικϐ Μητρώο 

του/τησ υπαλλόλου και ςτο αρχεύο του Κ.Ε.Θ.Ι., λαμβϊνονται υπϐψη ϐςα βεβαιώνει η 

Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ Τποςτόριξησ του Κ.Ε.Θ.Ι., αφοϑ προηγουμϋνωσ ϋχει 

καλϋςει τον/την υποψόφιο/α για την προςκϐμιςη των επιπλϋον εκεύνων ςτοιχεύων που 

υπεϑθυνα δηλώνει ϐτι κατϋχει. Η ανωτϋρω διαδικαςύα βεβαύωςησ των ςτοιχεύων τησ 

αύτηςησ υποψηφιϐτητασ και του βιογραφικοϑ ςημειώματοσ του/τησ υπαλλόλου απϐ τη 

Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ Τποςτόριξησ, γύνεται εντϐσ αποκλειςτικόσ 

προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την επομϋνη τησ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 

υποψηφιοτότων. 

3. Μετϊ το πϋρασ τησ προηγοϑμενησ αποκλειςτικόσ δεκαόμερησ προθεςμύασ τησ παρ. 2, η 

Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ Τποςτόριξησ κοινοποιεύ αμελλητύ ςε κϊθε 

υποψόφιο/α τη βεβαύωςη των ςτοιχεύων τησ αύτηςησ υποψηφιϐτητασ και του 

βιογραφικοϑ ςημειώματοσ. Οι υποψόφιοι/εσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5) 

ημερών απϐ την κοινοπούηςη, υποβϊλλουν ςτη Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ 

Τποςτόριξησ τυχϐν αντιρρόςεισ τουσ επύ των βεβαιώςεων. Οι εν λϐγω αντιρρόςεισ 

εξετϊζονται απϐ τη Διεϑθυνςη εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών. 

4. Μετϊ το πϋρασ των διαδικαςιών των παρ. 2 και 3, η Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ 

Τποςτόριξησ αποςτϋλλει αμελλητύ ςτο Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. τισ βεβαιώςεισ 

ςτοιχεύων των υποψηφύων, τισ αιτόςεισ υποψηφιϐτητασ και τα βιογραφικϊ τουσ 

ςημειώματα, καθώσ και τυχϐν αντιρρόςεισ που υποβλόθηκαν απϐ τουσ/τισ 

υποψόφιουσ/εσ. 

 

VII. ΣΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. Η επιλογό των υποψηφύων πραγματοποιεύται απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

2. Σο Δ.. εξετϊζει κατ’ αρχϊσ το παραδεκτϐ των αιτόςεων των υποψηφύων. Οι υποψόφιοι 

που δεν πληροϑν τουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ, ςϑμφωνα με το κεφ. III «ΔΙΚΑΙΨΜΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ, 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ», αποκλεύονται απϐ την περαιτϋρω διαδικαςύα, με απϐφαςη του Δ.. 

3. Ακολοϑθωσ, μοριοδοτεύ κϊθε υποψόφιο/α που διαθϋτει τα απαιτοϑμενα τυπικϊ προςϐντα 

ςϑμφωνα με τον κϊτωθι πύνακα και ςτη ςυνϋχεια, το Δ.. καταρτύζει, με βϊςη τη θϋςη κατϊ 

φθύνουςα ςειρϊ βαθμολογύασ.  

 
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Βαθμόσ πτυχίου (αριθμόσ ςτην κλίμακα 5-10) Βαθμόσ (μέγιςτο 10 επί βαθμό 

βαρφτητασ 7, ήτοι μέγιςτο 70) 

 

4. Ακολουθεύ η διαδικαςύα τησ ςυνϋντευξησ, ςτην οπούα καλοϑνται οι υποψόφιοι/εσ του 

πύνακα κατϊταξησ. Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ςυνϋντευξησ, το Δ.. λαμβϊνει υπϐψη του το 

προςαρτημϋνο ςτην παροϑςα περύγραμμα θϋςησ εργαςύασ, το οπούο αποτελεύ 

αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ προκόρυξησ. 

5. Κατϊ την προςωπικό ςυνϋντευξη, οι υποψόφιοι/-εσ αξιολογοϑνται με βϊςη τα ακϐλουθα 

κριτόρια:  

 
 
 



 
ελύδα | 4  

 

 
[Α]  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Ωριςτη γνώςη πολιτικών και θεμϊτων ιςϐτητασ των φϑλων 

5 

2 

Ωριςτη γνώςη ςε θϋματα διαχεύριςησ και υλοπούηςησ φυςικοϑ και 

οικονομικοϑ αντικειμϋνου. 

Ωριςτη γνώςη θεςμικοϑ πλαιςύου που διϋπει τα ςυγχρηματοδοτοϑμενα 

προγρϊμματα. 

5 

3 

Πολϑ καλό γνώςη προγραμματιςμοϑ, απολογιςμοϑ δρϊςεων, 

παρακολοϑθηςη τησ επύτευξησ δεικτών, γνώςη ςε θϋματα και 

μεθοδολογύεσ αξιολϐγηςησ προςωπικοϑ. 
5 

4 

Χηφιακϋσ δεξιϐτητεσ ςτα αντικεύμενα: α) επεξεργαςύασ κειμϋνων, β) 

υπολογιςτικών φϑλλων και γ) υπηρεςιών διαδικτϑου. 5 

 

ΤΝΟΛΟ  ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΨΝ ΠΡΟΟΝΣΨΝ 20 

 
 
 

[Β]  ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  ΔΙΟΙΚΗΗ 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Διοικητικϋσ και οργανωτικϋσ ικανϐτητεσ. 
Ικανϐτητα διαχεύριςησ ςϑνθετων αντικειμϋνων και λόψησ ϊμεςων 
αποφϊςεων. 

2 

2 
Ικανϐτητα οργϊνωςησ και ιερϊρχηςησ προτεραιοτότων. 
Ικανϐτητα ανταπϐκριςησ ςε αυςτηρϊ χρονοδιαγρϊμματα. 

2 

3 
Επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ. 
Ικανϐτητα ςυνεργαςύασ/ομαδικϐτητα. 
Ικανϐτητα διούκηςησ ομϊδων. 

2 

4 
Ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων, δυνατϐτητα ευελιξύασ και 
διαπραγμϊτευςησ. 
Ανϊληψη και εκχώρηςη πρωτοβουλιών/αρμοδιοτότων. 

2 

5 
υνϋπεια, ευςυνειδηςύα, υπευθυνϐτητα. 
Επαγγελματιςμϐσ, διαπροςωπικό ευαιςθηςύα. 2 

 

ΤΝΟΛΟ  ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ  ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ ΔΙΟΙΚΗΗ 10 

 
 

6. Όποιοσ/α επιλεγεύ απϐ το Δ.. τοποθετεύται, με απϐφαςη του Δ.. ςτη θϋςη του/τησ 

Προώςταμϋνου/νησ Διεϑθυνςησ Ερευνών και Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων, για θητεύα τριών 

(3) ετών. 

 

VIII. ΦΡΟΝΟ ΤΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΨΝ – ΚΨΛΤΜΑΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ 

1. Οι προϒποθϋςεισ και τα προςϐντα επιλογόσ θα πρϋπει να ςυντρϋχουν κατϊ την ημερομηνύα 

λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ αιτόςεων υποψηφιϐτητασ. 

2. Σα κωλϑματα υποψηφιϐτητασ δεν πρϋπει να ςυντρϋχουν ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ 

διαδικαςύασ επιλογόσ, καθώσ και κατϊ το χρϐνο τοποθϋτηςησ του/τησ υπαλλόλου. Η 

Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ Τποςτόριξησ του Κ.Ε.Θ.Ι. οφεύλει να ενημερώνει 
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αμελλητύ το Δ.. του Κ.Ε.Θ.Ι. οποτεδόποτε ανακϑψει κώλυμα υποψηφιϐτητασ του/τησ 

υποψηφύου/ασ. 

 

IX. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

1. Η παροϑςα προκόρυξη αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Κ.Ε.Θ.Ι. 

2. Η Διεϑθυνςη Διοικητικόσ και Οικονομικόσ Τποςτόριξησ, γνωςτοποιεύ, με κϊθε πρϐςφορο 

τρϐπο, την προκόρυξη ςτουσ υπαλλόλουσ που ανόκουν οργανικϊ ςτο Κ.Ε.Θ.Ι., προκειμϋνου 

να λϊβουν γνώςη οι υπϊλληλοι. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Κ.Ε.Θ.Ι. 

 

ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

 υ ν η μ μ έ ν α :  
Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Α ’ :  Τπϐδειγμα αύτηςησ υποψηφιϐτητασ και βιογραφικοϑ ςημειώματοσ 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β ’ :  Ϊνα (1) Περύγραμμα Θϋςησ Εργαςύασ. 


