
 

 

 

 

 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Tαχ. Δ/νση : Πινδάρου 2 

Ταχ. Κώδικας : 106 71 Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 38 98 022 

Fax  : 210 38 98 086 

E-mail  : kethi@kethi.gr  

Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/37/2020 

Αριθμ. Απόφασης: 81/2020 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2020 – Νο 

881702 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: Developing and supporting 

multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against 

migrant/refugee women”. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κ.Ε.Θ.Ι. στην 9η Συνεδρίαση του έτους 2020 στις 07-09-2020 

κατά τη συζήτηση του υπ’αριθμ. 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 18845/10-05-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι. και ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του» (Φ.Ε.Κ. 1769/Β’/18.05.2018). 

2. Την υπ’αριθμ.Δ1/οικ. 41161/13765/18.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Τροποποίηση της 12662/19-04-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

«Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) – 

(ΥΟΔΔ 231)» [Φ.Ε.Κ. 771/ΥΟΔΔ/23.09.2019 και Φ.Ε.Κ. 896/ΥΟΔΔ/29.10.2019 Διορθώσεις 

Σφαλμάτων και Φ.Ε.Κ. 1103/ΥΟΔΔ/27.12.2019]. 

3. Την υπ’αριθμ. 55970/Δ1.18114/31-12-2019 (ΦΕΚ 4938/Β’/31-12-2019) Απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί μεταβίβασης στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της εποπτείας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

(Κ.Ε.Θ.Ι.). 

4. Το με αριθ. 881702/15-04-2020 Grant Agreement για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: 

“ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent 

and respond to domestic violence against migrant/refugee women” 

5. Την υπ’αριθμ. 1/2020 – Νο 881702 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη 

δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: 

Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to 

domestic violence against migrant/refugee women”. 

6. Την με αριθμό 63/2020 (ΑΔΑ: Ω246ΟΡ9Ζ-ΠΓΧ) απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της εν λόγω Πρόσκλησης. 

7. Το υπ΄αριθμ. 1/31-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 

1/2020 – Νο 881702 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτό κατατέθηκε στο Δ.Σ.. 
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ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολό του και με την αιτιολογία που αναγράφεται σε αυτό, το υπ΄αριθμ. 1/31-08-2020 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2020 – Νο 881702 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting 

procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women”. 
 

  

 

Αθήνα, 08-09-2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΑΝΤΑΡΟΥ-ΚΡΙΓΓΟΥ 
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1οΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

της Υπ΄αριθμ. 1/2020 – No 881702 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police 

reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against 

migrant/refugee women” 

[Αρ.Πρωτ.: 491/09-07-2020 -  ΑΔΑ: 9ΠΗΡΟΡ9Ζ-ΑΙΓ ] 

 

 
 

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 11:00 στην έδρα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί της οδού Πινδάρου 2, 

συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2020 – No 881702 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

πλαίσιο υλοποίησης Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police 

reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women”. 

 

Η ανωτέρω Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ΄αριθμ. 1/2020 – No 881702  Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  63/2020/ 03-07-2020 θέμα 2.1 

(ΑΔΑ: Ω246ΟΡ9Ζ-ΠΓΧ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. και απαρτίζεται από τους 

κάτωθι: 

 
1. Μάρη Ειρήνη, (Υπεύθυνη Έργου) ως Πρόεδρος της Επιτροπής.  
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2. Παπαδοπούλου Θεοφανία (υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Πολιτικών Επιστημών) τακτικό μέλος,  

 
3. Γκερμότση Βικτωρία, (υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών) τακτικό μέλος, 

 

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  63/2020/ 03-07-2020 θέμα 2.1 
(ΑΔΑ: Ω246ΟΡ9Ζ-ΠΓΧ ) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι., ασκεί νόμιμα η κ. Μάρη Ειρήνη.  
 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη απαρτία της Επιτροπής [ευρέθησαν παρόντα τρία 

(03) μέλη] και κρίθηκε ως νόμιμη η συγκρότηση και συνεδρίαση της Επιτροπής, η Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 1/2020 – No 881702   Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ο αριθμός ατόμων, ανά κωδικό έχει ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Κωδικός  Περιγραφή Έργου 
 

Τόπος Εκτέλεσης 
Αριθμός 
ατόμων 

1 
 
Υλοποίηση δράσεων των Πακέτων 
Εργασίας 2 & 3  

 

Κ.Ε.Θ.Ι.  
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 

Αθήνα 
1 

2 
 
Υλοποίηση δράσεων των Πακέτων 
Εργασίας 4 & 5  

 

Κ.Ε.Θ.Ι.  
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 

Αθήνα 
1 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 30.07.2020. 

 

 
Αναλυτικότερα, για την αναφερόμενη Ανακοίνωση υποβλήθηκαν συνολικά τρεις  (3) φάκελοι 

υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον ως κάτωθι πίνακα: 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
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500  01 16/07/2020 

         500 02 29/07/2020 

500  03 29/07/2020 

 

Από το σύνολο των τριών (3) υποβληθεισών αιτήσεων, η Επιτροπή ομοφώνως έκρινε ως 

εμπρόθεσμες  και τις τρείς  (3) αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία κατάθεσης και τη 

σφραγίδα ταχυδρομείου. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, κατά την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

Ειδικότερα από το σύνολο των τριών  (3) εμπρόθεσμων αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν 

ειδικότερα για την: 

  

  Υλοποίηση δράσεων των Πακέτων Εργασίας 2&3  [Κωδικός: 1]:    ( 3) αιτήσεις. 

 
 Υλοποίηση δράσεων των Πακέτων Εργασίας 4&5   [Κωδικός: 2]:  ( 1) αίτηση.  

 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ομοφώνως αποφασίζει όπως προχωρήσει άμεσα στην αποσφράγιση 

των φακέλων υποψηφιοτήτων. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιοτήτων και ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως προχωρήσει στον έλεγχο των εμπρόθεσμων υποβληθεισσών  αιτήσεων για τους 

Κωδικούς 1 και 2.  

Από τις συνολικά  τρεις  (3) αιτήσεις υποψηφιότητας , δεν κρίνονται επαρκείς προς αξιολόγηση και οι 

τρεις (3) αιτήσεις υποψηφιότητας και  αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης για τους λόγους 

που επισυνάπτονται στον Πίνακα Ι και απαιτούνται υποχρεωτικά από τους όρους της υπ’αριθμ 

1/2020 – No 881702   Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος. 

 

 

Α)   Για τον Κωδικό 1  από τις συνολικά τρεις (3) αιτήσεις υποψηφιότητας  αποκλείονται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης και οι τρεις για τον λόγο που αναλύεται στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ I και 
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απαιτείται υποχρεωτικά από τους όρους της υπ’αριθμ. 1/2020 – No 881702  Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

Β) Για τον Κωδικό 2 η μια  (1)  αίτηση  υποψηφιότητας  αποκλείεται  από τη διαδικασία αξιολόγησης 

για τον λόγο που αναλύεται στον  επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. και απαιτείται υποχρεωτικά από τους 

όρους της υπ’αριθμ. 1/2020 – No 881702    Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης κατόπιν διεξοδικής μελέτης των 

υποψηφιοτήτων και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’αριθμ.  1/2020 – No 881702   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Τους πίνακες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους κωδικούς 1 και 2 βάσει της 

ανωτέρω Πρόσκλησης 

3. Τις διατάξεις του κεφ. «Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ» της ανωτέρω Πρόσκλησης. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης κατόπιν διεξοδικής μελέτης των υποψηφιοτήτων  έχοντας  

υπόψη τον Πίνακα Ι δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση της αξιολόγησης και  

εξουσιοδοτεί την  Πρόεδρο της Επιτροπής όπως καταθέσει το παρόν Πρακτικό προς έγκριση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. και προτείνει την εκ νέου προκήρυξη της θέσης με ΚΩΔ. 1 ΚΑΙ 2. 

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 14.00 λύεται η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2020 – No 881702     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

   

Αθήνα, 31/08/2020 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 1/2020 – No 881702     

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΜΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ                                                             ΓΚΕΡΜΟΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ      

 

 

 

 
 

 

 
To έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα 

και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Υπ' αριθμ. 1/2020 – No 881702     

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

  

 Υλοποίηση δράσεων των Πακέτων Εργασίας 2&3  [Κωδικός: 1]:     
 

 

Α/Α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 500/01 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Δεν αποδεικνύει εμπειρία όπως απαιτείται από την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

“-Πενταετής (5) εμπειρία στη διενέργεια 
κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των 
φύλων.  
-Τριετής (3) εμπειρία στο αντικείμενο της βίας 
κατά των γυναικών.” 
 

 

2 500/02 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Δεν αποδεικνύει εμπειρία όπως απαιτείται από την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

“-Πενταετής (5) εμπειρία στη διενέργεια 
κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των 
φύλων.  
-Τριετής (3) εμπειρία στο αντικείμενο της βίας 
κατά των γυναικών.” 
 

 
 

3 500/02 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ   
Δεν αποδεικνύει  Άριστη γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας όπως απαιτείται από την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (δεν προσκομίζεται 
επίσημη επικυρωμένη μετάφραση) 
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Υπ' αριθμ. 1/2020 – No 881702 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 

  

 Υλοποίηση δράσεων των Πακέτων Εργασίας 4&5  [Κωδικός: 2]:    

 

 
Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 500/01 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Δεν αποδεικνύει εμπειρία όπως απαιτείται από 
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

“-Πενταετής (5) εμπειρία στη διενέργεια 
κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των 
φύλων.  
-Τριετής (3) εμπειρία στο αντικείμενο της 
βίας κατά των γυναικών. “ 
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