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Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/8/3Β/2022
Αριθμ. Απόφασης: 78/2022
ΘΕΜΑ: «Απόφαση για την υπ’αριθμ. 2/2022 – Κωδ. 61.90.03 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Βία κατά των
Νεαρών Γυναικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κ.Ε.Θ.Ι. στην 8η Συνεδρίαση του έτους 2022 στις 15-072022 κατά τη συζήτηση του υπ’αριθμ. 3ου 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. 20293/16-04-2021 (ΦΕΚ 1580/Β’/17-04-2021) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα».
3. Την υπ’αριθμ. 20650/19-04-2021 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: «Τροποποίηση της υπ’αρ. 12662/19-04-2018 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 231)» [ΦΕΚ 308/ΥΟΔΔ/19-04-2021 και ΦΕΚ
393/ΥΟΔΔ/20-05-2021 Διορθώσεις Σφαλμάτων].
4. Την υπ’αριθμ. 22060/22-04-2021 (ΦΕΚ 338/ΥΟΔΔ/28-04-2021) απόφαση της Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
5. Την υπ’αριθμ. 26902/14-03-2022 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 22060/22-04-2021 απόφασης «Συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)» (ΥΟΔΔ 338)» ΦΕΚ 239/ΥΟΔΔ/24-03-2022.
6. Την υπ’αριθμ. 1/2022 – Κωδ. 61.90.03 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συνολικά τριών (3) συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του
ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών».
7. Τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 1/2022 – Κωδ. 61.90.03 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οποία προέκυψε πίνακας κατάταξης για έναν μόνο κωδικό και
συγκεκριμένα για τον κωδικό 3: Υλοποίηση ποιοτικής έρευνας».
8. Την έκδοση της υπ’αριθμ. 2/2022 – Κωδ. 61.90.03 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
τη σύναψη των υπόλοιπων δύο (2) συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την
εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών».
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9. Τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 2/2022 – Κωδ. 61.90.03 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει πίνακας κατάταξης για έναν μόνο κωδικό και
συγκεκριμένα για το έργο του επιστημονικού συντονισμού του ερευνητικού έργου
10. Το γεγονός ότι η συμμετοχή στις ανωτέρω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν ήταν
ικανοποιητική και μετά την έκδοση συνολικά δύο (2) προσκλήσεων δεν επιτεύχθηκε η
ολοκλήρωση του ερευνητικού σχήματος που απαιτείται για την εκπόνηση της εν λόγω έρευνας.
ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
όπως προχωρήσει στη ματαίωση της εν λόγω διαδικασίας, βάσει της περ. 12 του κεφαλαίου «Ε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Η παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το Κ.Ε.Θ.Ι. να συνάψει συνεργασία με τους/τις
ενδιαφερόμενους/-ες και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής
του προσώπου του/της αντισυμβαλλομένου/-ης, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη
σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.»
Το θέμα για την εκπόνηση ή μη του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών
Γυναικών», θα εξετασθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
Αθήνα, 25-07-2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΟΥ

