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ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23035/15-04-2009 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ:  

Α.  ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Β. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ και 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Γ.  ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ερευνών για 

Θέµατα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού 

Εσωτερικών και εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 5 του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου 

Τουρισµού και ρύθµιση θεµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.3.1989) όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 2266/1994 «Έλεγχος δηµόσιου τοµέα – 

Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες 

ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του Ν. 

2527/1997  «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.206/Α΄/8.10.1997) και Π.∆. 42/1994 «Σύσταση Κέντρου Ερευνών για 

Θέµατα Ισότητας» (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.3.1994) όπως ισχύει σήµερα, ύστερα από τις υπ’ 

αριθµ. 218/29-01-2009 και 221/09-04-2009/θέµα 9ο αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 

τριών (3) ατόµων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του. 

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του Έργου µε τίτλο: 

«Gender4Growth» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC που 

υλοποιεί το Région Île-de-France ως συντονιστής φορέας και το Κ.Ε.Θ.Ι. συµµετέχει ως 

∆ιακρατικός Εταίρος, µε διάρκεια σύµβασης  από την ηµεροµηνία υπογραφής µε το 

Κ.Ε.Θ.Ι. έως 31/12/2010 για τη θέση Α και έως 31/12/2009 για τις θέσεις Β και Γ, µε 

δυνατότητα παράτασης τους έως τη λήξη του Έργου προκειµένου για το Συντονισµό, τη 

διοικητική και την οικονοµική υποστήριξη του Έργου, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 

221/09-04-2009/θέµα 9ο Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
1. Μέλος Οµάδας Έργου (Α) :  Συντονιστής Έργου: 

Ο/Η Συντονιστής/τρια Έργου θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Υπεύθυνος επικοινωνίας. 

• Συντονισµός των εργασιών του Έργου. 

• Συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου καθώς και µε τα λοιπά µέλη της Οµάδας Έργου. 

• Οργάνωση και διαχείριση θεµάτων διοίκησης, µηχανισµού υλοποίησης του Έργου. 

• Συνεργασία µε το Συντονιστή Εταίρο καθώς και µε τον εθνικό χρηµατοδοτικό 

µηχανισµό (Αρχή Πιστοποίησης). 

• Συµµετοχή στις διακρατικές συναντήσεις και συνεδριάσεις για την παρακολούθηση του 

Έργου, έτσι όπως αυτές ορίζονται από τον Συντονιστή Εταίρο. 

 
Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος Α.Ε.Ι., ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής.  

o Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

o Τριετή (3) εµπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο 

θέµατα φύλου. 

o Συµµετοχή στην υλοποίηση Έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, µε 

αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας 

κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
Επιθυµητά προσόντα: 

o Ερευνητική, διδακτική ή/ και συγγραφική εµπειρία σε θέµατα φύλου 

o Παρακολούθηση σεµιναρίων σε θέµατα φύλου. 

 
2. Μέλος Οµάδας Έργου (Β): ∆ιοικητική Υποστήριξη και 

Οικονοµική Παρακολούθηση: 

Ο/Η υπεύθυνος/η διοικητικής υποστήριξης και οικονοµικής παρακολούθησης θα έχει 

ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

• Συµπλήρωση και υποβολή οικονοµικών εκθέσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το 

διαχειριστικό πλαίσιο του Έργου. 
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• Έλεγχος όλων των παραστατικών δαπανών µε βάση τον πίνακα επιλέξιµων δαπανών 

του Έργου και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

• Έλεγχος όλων των παραστατικών δαπανών και πληρωµών όπως καταχωρούνται και 

αποπληρώνονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του Κ.Ε.Θ.Ι. 

• Παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισµού του Έργου και προτάσεις προς τον 

Γενικό Συντονιστή του Έργου προκειµένου για την επίλυση τυχόν προβληµάτων. 

• Άµεση συνεργασία µε τον εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή του Έργου. 

• Τακτική επικοινωνία και συνεργασία µε την Αρχή Πιστοποίησης προκειµένου για την 

έκδοση πιστοποιητικών πληρωµής. 

• ∆ηµιουργία φακέλου µε τα δικαιολογητικά πληρωµών, βεβαιώσεις Ορκωτού Λογιστή 

και πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Αρχή Πιστοποίησης. 

 
Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα  

o Απολυτήριο Λυκείου. 

o Τριετή (3) εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε 

αντικείµενο θέµατα φύλου. 

o Καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό όπως καθορίζεται από 

το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ – βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό όπως καθορίζεται από 

το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ – βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) βασικές έννοιες 

πληροφορικής, β) χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων, γ) επεξεργασίας 

κειµένων, δ) υπολογιστικών φύλλων, ε) βάσεις δεδοµένων, στ) παρουσιάσεις και 

ζ) υπηρεσιών διαδικτύου (σχετικό πιστοποιητικό όπως καθορίζεται από το 

προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ – βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

 

3. Μέλος Οµάδας Έργου (Γ): Βοηθός Συντονιστή Έργου:  

Ο/Η Βοηθός Συντονιστή του Έργου θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

• Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Έργου. 

• Αποστολή και παραλαβή της αλληλογραφίας του Έργου. 

• Αρχειοθέτηση, φωτοτύπηση, διεκπεραίωση όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων 

εγγράφων του Έργου. 

• ∆ιεκπεραίωση ενηµερωτικών σηµειωµάτων προς τη ∆ιοίκηση του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 
Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 

o Aπολυτήριο Λυκείου. 

o Εµπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

o Συµµετοχή στην υλοποίηση έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 

     µε αντικείµενο θέµατα φύλου.  

o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
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o Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας 

κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
Συνταξιούχοι, µόνιµοι εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., 

των Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. ά και β΄ βαθµίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν µπορούν να συµµετάσχουν στη 

διαδικασία της επιλογής.  

 

Οι συµβάσεις των παραπάνω τριών µελών της Οµάδας Έργου θα διαρκέσουν από 

την ηµεροµηνία υπογραφής τους µε το Κ.Ε.Θ.Ι. έως 31/12/2010 για τη θέση Α και 

έως 31/12/2009 για τις θέσεις Β και Γ, µε δυνατότητα παράτασης τους έως τη λήξη του 

Έργου, µε 8ωρη αποκλειστική απασχόληση στο Κ.Ε.Θ.Ι. 

Η αµοιβή των µελών της Οµάδας Έργου καθορίζεται ως εξής:  

 Για τον Συντονιστή του Έργου (Α) το ποσό των 1.600,00 € µικτά µηνιαίως.  

 Για την ∆ιοικητική Υποστήριξη και Οικονοµική Παρακολούθηση (Β) σε 1.200,00 € 

µικτά µηνιαίως. 

 Για τον Βοηθό Συντονιστή του Έργου (Γ) σε 1.200,00 € µικτά µηνιαίως. 

Οι ανωτέρω αµοιβές αναπροσαρµόζονται ετησίως κατά το ποσοστό τυχόν αυξήσεων που 

δίνονται στο δηµόσιο τοµέα. Στα παραπάνω ποσά περιλαµβάνονται κρατήσεις ασφάλισης 

Ι.Κ.Α. εργαζοµένων και Φ.Μ.Υ. Στις προαναφερόµενες αµοιβές προβλέπονται επιπλέον 

επιδόµατα εορτών και αδείας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Οι υποψήφιοι/ες που δεν υποβάλουν εµπρόθεσµο φάκελο απορρίπτονται ως εκπρόθεσµοι. 

Οι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα απορρίπτονται ως 

ανεπαρκείς. 

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται από 

αρµόδια επιτροπή του Κ.Ε.Θ.Ι., σύµφωνα µε τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, 

ύστερα από σχετική συνέντευξη, προκειµένου να επιλεγεί ο/η επικρατέστερος/η 

υποψήφιος/α για κάθε µία από τις τρεις θέσεις εργασίας. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 221/09-04-2009/θέµα 9ο Απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. ως 

κριτήρια µοριοδότησης για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων ορίζονται τα 

παρακάτω: 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (Α) – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΤΡΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

Α1 Πτυχίο ΑΕΙ 10  

Α2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών   10  

Β. Ξένες Γλώσσες   10  

 Γλώσσα Επιπέδου (Γ2/C2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες  10  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία  140  

Δ1 

Επαγγελματική Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων σε θέματα φύλου, με μέγιστο αριθμό μορίων 70) 

70  

Δ2 

Ερευνητική, διδακτική ή/και συγγραφική εμπειρία σε θέματα 
φύλου. 
(10 μόρια/ερευνητικό ή συγγραφικό ή διδακτικό έργο σε θέματα φύλου για 
το οποίο αποδεικνύεται συμμετοχή με μέγιστο αριθμό μορίων 40 ) 

40  

Δ3 
Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα φύλου   

(1 μόριο/ώρα σεμιναρίου για το οποίο αποδεικνύεται συμμετοχή με μέγιστο 
αριθμό μορίων 30 ) 

30  

Ε. Υλοποίηση έργων INTERREG σε θέματα φύλου 60  

 

Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG, σε θέµατα φύλου. 
(20 μόρια/ έργο INTERREG σε θέματα φύλου, για το οποίο αποδεικνύεται 
συμμετοχή, με μέγιστο αριθμό μορίων 60) 

  

ΣΤ Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 300  
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (Β) – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Ξένες Γλώσσες   20  

Β1 Γλώσσα Επιπέδου (Β2)  10  

Β2 Γλώσσα Επιπέδου (Γ2/C2)  10  

Γ. Νέες Τεχνολογίες  20  

 Άριστη γνώση Η/Υ  [7 ενότητες]      

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία 80  

 

Επαγγελματική Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 
(2 μόρια/μήνα αποδεδειγμένης συμμετοχής στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων σε θέματα φύλου, με μέγιστο αριθμό μορίων 80) 

  

Ε Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  

 
 



 7

 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (Γ) – ΒΟΗΘΟΣ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση 20  

 Απολυτήριο Λυκείου 
(2 μόρια/βαθμό απολυτηρίου της δεκάβαθμης κλίμακας) 

  

Β. Ξένες Γλώσσες  20  

 Γλώσσα Επιπέδου (Γ2/C2)    

Γ. Νέες Τεχνολογίες 20  

 Καλή γνώση Η/Υ [3 ενότητες]   

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία 50  

Δ1 
Επαγγελματική Εμπειρία στη διοικητική – γραμματειακή 
υποστήριξη 
(1 μόριο/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 30 ) 

30  

Δ2 
Επαγγελματική Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα φύλου. 
20  

Ε. Υλοποίηση έργων INTERREG σε θέματα φύλου 30  

 Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG, σε θέµατα φύλου. 

  

ΣΤ Συνέντευξη 60  

 
Διαθεσιμότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής 
στην υλοποίηση του Έργου και η εν γένει προσωπικότητα 
του/της υποψηφίου/ας  

  

 Σύνολο 200  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 
 

Τα ελάχιστα απαιτούµενα και επιθυµητά προσόντα αποδεικνύονται µε τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

 

 

   Η εµπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε αντικείµενο θέµατα 

φύλου αποδεικνύεται ως εξής: 

Με τη βεβαίωση εργοδότη όπου αναγράφεται το πρόγραµµα, η διάρκεια και το αναληφθέν 

από τον/την υποψήφιο/α έργο. 

Ως διάρκεια της εµπειρίας, λαµβάνεται υπόψη η διάρκεια υλοποίησης των συγκεκριµένων 

έργων ή υποέργων στα οποία συµµετείχε ο/η υποψήφιος/α. 

 

    Η Συµµετοχή στην υλοποίηση Έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, 

µε αντικείµενο θέµατα φύλου αποδεικνύεται ως εξής: 

Με τη βεβαίωση από το φορέα υλοποίησης της συµµετοχής του/της υποψηφίου/ας στην 

υλοποίηση έργων της ΚΠ INTERREG, µε αντικείµενο θέµατα φύλου,.  

Ως µοριοδοτούµενο έργο λογίζεται το σύνολο ενός Έργου στα πλαίσια του οποίου ο /η 

υποψήφιος/α µπορεί να ανέλαβε ένα ή περισσότερα αντικείµενα ή πακέτα εργασίας. 

 

    Η Παρακολούθηση σεµιναρίων σε θέµατα φύλου αποδεικνύεται ως εξής: 

Με τη βεβαίωση παρακολούθησης σεµιναρίου από το φορέα υλοποίησης των σεµιναρίων. 

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο συνολικός αριθµός ωρών του σεµιναρίου, θα 

µοριοδοτείται κάθε ηµέρα παρακολούθησης µε 5 µόρια. 

 
   Η Ερευνητική, διδακτική ή/και συγγραφική εµπειρία σε θέµατα φύλου  

αποδεικνύεται ως εξής: 

Η ερευνητική και συγγραφική εµπειρία, µε την υποβολή κάθε αποδεικτικού στοιχείου 

σχετικού µε την ολοκλήρωση του ερευνητικού ή συγγραφικού έργου, όπως ενδεικτικά 

αντίγραφο δηµοσίευσης, βιβλίου, βεβαίωσης παραλαβής κλπ.  

Η διδακτική εµπειρία, µε την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων. 

 

   Η επαγγελµατική εµπειρία στη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

αποδεικνύεται ως εξής: 

Με τη βεβαίωση εργοδότη όπου να περιγράφεται το αντικείµενο η διάρκεια και το είδος 

απασχόλησης ή η σύµβαση εργασίας µε αντικείµενο τη διοικητική και γραµµατειακή 

υποστήριξη. 

 

   Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση Γ2/C2) αποδεικνύεται ως εξής: 

Ελλείψει εσωτερικού κανονισµού ή άλλης µορφής δεσµευτικής διάταξης, η αρµόδια 

επιτροπή του Κ.Ε.Θ.Ι., προκειµένου για την αξιολόγηση της γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας, θα εφαρµόσει αναλογικά το άρθρο 1. Π.∆.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων 
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του π.δ.50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα 

όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3-8-2007/τ.Α’) σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.50/2001….» 

(Φ.Ε.Κ. 115/9-6-2006/τ.Α’).  

Η άριστη γνώση Γ2/C2) της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται µε την υποβολή: 

α) Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 

ή 

β) πιστοποιητικών αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) πιστοποιητικών αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) ανεξάρτητα 

από τη νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι από την 

αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 

πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 

φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου 

Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 

από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την 

Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 

γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα 

στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική. 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο Α.Σ.Ε.Π. από τους 

οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 

Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου 

CAMPRIDGE. 

- INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 

of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 

Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω. 

- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN. 

- LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του 

EDEXCEL. 

- CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 

and listening) – MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

ESOL – MASTERY – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 

ESOL – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αρθοιστικά για την απόδειξη της άριστης 

γνώσης). 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 
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(i) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα 

συγκεκριµένα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την 

αρµόδια προς τούτο εθνική αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 

περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι τα 

προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της 

οικείας χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε 

αντίστοιχο επίπεδο.  

 
   Η καλή γνώση (Β2) της γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται µε την υποβολή: 

- Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 

- DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF Β2. 

- CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) 

- CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE – SORBONNE B2. 

- CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 

 

Σηµείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 

απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – Υπηρεσία 

Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 

Επίσης: 

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε 

αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, 

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της 

αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον 

φοίτησης. 

 

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία 

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω 

βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ µόνο µετά την έκδοση της αντίστοιχης ατοµικής 

διοικητικής πράξης ισοτιµίας. 
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Σηµείωση: 

α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου 

αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 

 

 Η γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας 

κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών αποδεικνύεται ως εξής: 

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι 

οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ).  

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω 

φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης: 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006), 

β) Vellum Global Educational Services (22.2.2006), 

γ) Infotest (22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas 

Α.Ε.) 

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την 

έκδοσή τους και είναι τα εξής: 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. 

• ECDL Core Certificate 

• ECDL Start Certificate 

• ECDL Progress Certificate 

      β) Vellum Global Educational Services 

    • Cambridge International Diploma in IT Skills 

    • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

γ) Infotest 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

     • Microsoft Office Specialist (MOS) 

     • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 

     • ICT Intermediate A 

     • ICT Intermediate B 

     • ICT Intermediate C 
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ε)  ΚΕΥ-CERT 

     • Key Cert IT Basic 

     • Key Cert IT Initial 

 στ) ACTA Α.Ε. 

       • Certified Computer User (CCU) 

ζ) I SKILLS A.E. 

    • Basic I.T. Standard 

    • Basic I.T. Thematic 

    • Basic I.T. Core  

 
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις 

οριζόµενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη 

εκδοθεί, µπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω 

πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο/η υποψήφιος/α, όµως, εφόσον, είναι διοριστέος 

πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.  

 Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν 

γίνονται δεκτά. 

Γίνονται επίσης δεκτά µέχρι 31.12.2007 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία 

χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής 

τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/5184/28.2.2006)  µε την εξής ονοµασία: 

         α)  ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 

 β)  Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία 

Vellum Global Educational Services). 

 γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  

 δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas 

Α.Ε.). 

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης  χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί 

αναφέρονται κατωτέρω. 

3. Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι 

οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή 

κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά 

µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών 

είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε µεταπτυχιακού 

τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι 

πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον και σχετική βεβαίωση του οικείου τµήµατος του 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από την οποία να προκύπτει  ότι τα ανωτέρω µαθήµατα εµπίπτουν στην 

περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από 

τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του/της υποψηφίου/ας σε εξετάσεις 
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πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο 

Οργανισµός. 

 

   Η ερευνητική και συγγραφική εµπειρία σε θέµατα φύλου αποδεικνύεται ως εξής: 

Με την υποβολή των πιστοποιητικών παραλαβής ή καλής εκτέλεσης των έργων που ο/η 

υποψήφιος/α υλοποίησε, υπογεγραµµένα από το/τη νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα 

υλοποίησης. Ως µοριοδοτούµενο έργο λογίζεται το σύνολο ενός Έργου στα πλαίσια του 

οποίου ο /η υποψήφιος/α µπορεί να ανέλαβε ένα ή περισσότερα αντικείµενα ή Υποέργα. 

 

 Η παρακολούθηση σεµιναρίων σε θέµατα φύλου αποδεικνύεται ως εξής: 

Με την υποβολή των πιστοποιητικών παραλαβής ή καλής εκτέλεσης των έργων που ο/η 

υποψήφιος/α υλοποίησε, υπογεγραµµένα από το/τη νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα 

υλοποίησης. Ως µοριοδοτούµενο έργο λογίζεται το σύνολο ενός Έργου στα πλαίσια του 

οποίου ο /η υποψήφιος/α µπορεί να ανέλαβε ένα ή περισσότερα αντικείµενα ή Υποέργα. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε επισυναπτόµενα τα εξής 

δικαιολογητικά επικυρωµένα: 

1) τίτλοι σπουδών (απολυτήριο λυκείου, βασικό πτυχίο, µεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες 

γλώσσες µε επίσηµη µετάφραση, Η/Υ, κλπ.).  

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

2)  βεβαιώσεις εµπειρίας – προϋπηρεσίας  

α) Εµπειρία – προϋπηρεσία σε ιδιωτικούς φορείς αποδεικνύεται µε βεβαίωση εργοδότη 

και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια 

της ασφάλισης. 

β) βεβαιώσεις συµµετοχής στην υλοποίηση Κ.Π. INTERREG. Αποδεικνύεται µε 

βεβαίωση του φορέα υλοποίησης. 

 
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον 

ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό 

αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο/η υποψήφιος/α µετέχει στη 

διαγωνιστική  διαδικασία. 

 

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση και αριθµούνται σύµφωνα µε 

τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα µοριοδότησης.  
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Προσόντα που δεν αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν λαµβάνονται υπόψη στη 

µοριοδότηση.  

 

Καµία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προκήρυξης 

ή από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρά µόνον εάν ζητηθεί από την 

Επιτροπή για διευκρινιστικούς λόγους σε ήδη κατατεθέντα έγγραφα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να προµηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την 

ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. www.kethi.gr (Ανακοινώσεις) ή από τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

 
Οι πρωτότυπες αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς µε 

συστηµένη επιστολή στο Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), δ/νση: Χαρ. 

Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα Τ.Κ. 106 81 , 3ος όροφος, τηλ: 210 3898008 και 210 

3898011. 

 

Στην περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται 

µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την 

αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας. 

 

∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται: 

• αιτήσεις που αποστέλλονται µε FAX και e-mail  

• αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά   

• αιτήσεις που δεν έχουν χρησιµοποιήσει την προβλεπόµενη από την προκήρυξη έντυπη 

αίτηση.  

• αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα, σύµφωνα µε 

τα προαναφερόµενα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων της παρούσης.  

 

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής για µία και µόνο από τις 

προκηρυσσόµενες µε την παρούσα πρόσκληση θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτησή 

τους απορρίπτεται. Τέλος, ακυρώνονται αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν δηλώσει  καθόλου 

τη θέση προτίµησής τους. 

 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων µέχρι  04-05-2009 καθηµερινά από 10:00 έως 15:00. 

Ακολουθεί διαδικασία συνέντευξης άπαξ, η παρουσία στην οποία είναι υποχρεωτική και δεν 

επαναλαµβάνεται. Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης 

µε ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα (www.kethi.gr/Ανακοινώσεις) και 

τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι.  

Αιτήµατα για αλλαγές στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες και ώρες συνέντευξης δεν γίνονται 

αποδεκτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Τα αποτελέσµατα των επιλογών δηµοσιοποιούνται µε καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του 

Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) και παράλληλα αναρτώνται σε σχετικό πίνακα στα γραφεία του 

Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα (Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου) για διάστηµα τριών (3) ηµερών από 

την έκδοσή τους. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Κ.Ε.Θ.Ι. µέσα στην αποκλειστική προθεσµία τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών, από την επόµενη της  ανάρτησης των αποτελεσµάτων επιλογής στην 

ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι.. Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω τριήµερης προθεσµίας υποβολής 

των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία 

παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία.  

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας 

θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) 

καθώς και στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα.  

 
Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆.  

«Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 

 

Ελένη Αν. Ζενάκου 


