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Αθόνα, 21-03-2019 
Αρ.Πρωτ.: Δ/419/02 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριςη Πρακτικού Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 3/2018 – MIS 
5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ  που αφορϊ τη ςύναψη μύασ (1) ςύμβαςησ μύςθωςησ 
ϋργου ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» -  Τποϋργο 1 
«Επύβλεψη / Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την 
καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη 

Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 
 

ΑΠΟΥΑΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Κ.Ε.Θ.Ι. κατϊ την 419η ςυνεδρύαςό του ςτισ 18-03-2019 κατϊ τη 

ςυζότηςη του υπ’αριθμ. 2ου θϋματοσ τησ ημερόςιασ διϊταξησ και ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 3 και 4 τησ υπ΄αριθμ. 18845/10-05-2018 Κοινόσ Απόφαςησ των Τπουργών 
Εςωτερικών και Οικονομικών με θϋμα: «Καθοριςμόσ των οργϊνων διούκηςησ του Κ.Ε.Θ.Ι. και ρύθμιςη 
θεμϊτων οργϊνωςησ και λειτουργύασ των υπηρεςιών του» (Υ.Ε.Κ. 1769/Β’/18.05.2018). 

2. Σην υπ’αριθμ.οικ. 12662/19.04.2018 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών περύ αναςυγκρότηςησ του 

Διοικητικού υμβουλύου του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 

231/ΤΟΔΔ/24.04.2018). 

3. Σισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών 

(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

4. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 2362/1995 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ ςε ϊλλεσ 

διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 247/Α’). 

5. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (Υ.Ε.Κ. 265/Α΄/23.12.2014) «υμβϊςεισ Μύςθωςησ Έργου 

ςε ςυγχρηματοδοτούμενεσ πρϊξεισ». 

6. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.11836/25.09.2015 ϋγγραφο του ΑΕΠ ςύμφωνα με το οπούο: «ςυμβάςεισ μίςθωςησ 

έργου που αφορούν ςυγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ και έργα και 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείσ ή ευρωπαΰκούσ πόρουσ, δεν απαιτείται έγκριςη για ΠΥΣ και 

αποςτολή τουσ ςτο ΑΣΕΠ για έκδοςη ςχετικήσ βεβαίωςησ». 

7. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 

ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο 

διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

8. Σην υπ’αριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Απόφαςη Ένταξησ τησ πρϊξησ «Οριζόντιεσ 

Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ για την καταπολϋμηςη τησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 

5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 

9. Σην υπ’ αριθμ.πρωτ. 30474/30-05-2016 Ορθό Επανϊληψη – ΑΔΑ: ΧΣΠΒΟΡ9Ζ-0ΚΜ Απόφαςη Τλοπούηςησ 

με ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / 

Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών». 

mailto:kethi@kethi.gr
ΑΔΑ: 7ΝΑ0ΟΡ9Ζ-ΖΒΖ



 

 

10. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3303/01-11-2016 – ΑΔΑ: Ψ794653Ο7-ΒΕΓ 1η Σροποπούηςη τησ Πρϊξησ 

«ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΨΝ 

ΓΤΝΑΙΚΨΝ» με Κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020», όπωσ αυτό 

ιςχύει μετϊ τισ υπ’αριθμ. 2438/18-9-2017 – ΑΔΑ: Ψ3Γ465ΦΙ8-ΕΑΚ, 277/29-01-2018 – ΑΔΑ: Ψ324465ΦΙ8-

Μ93, 1387/29-5-2018 – ΑΔΑ: ΧΔΟΒ465ΦΙ8-ΘΥΥ και 2916/13-11-2018 – ΑΔΑ: Ψ4Μ3465ΦΙ8-ΒΟΙ 

τροποποιόςεισ. 

11. Σην υπ’ αριθμ.πρωτ. 39812/22-05-2017– ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΟΡ9Ζ-2Υ4 1η Σροποπούηςη Απόφαςησ Τλοπούηςησ με 

ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / 

Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών». 

12. Σην υπ’ αριθμ.πρωτ. 1014/30-11-2018– ΑΔΑ: 60ΝΟΡ9Ζ-ΒΥ0/30-11-2018 2η Σροποπούηςη Απόφαςησ 

Τλοπούηςησ με ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη 

/ Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών». 

13. Σην υπ’αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 (ΑΔΑ: 75ΧΠΟΡ9Ζ-ΕΙ0) Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για τη 

ςύναψη μύασ (1) ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ 

Εθνικόσ Εμβϋλειασ» -  Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου 

για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 5000490 

ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 

14. Σην υπ’αριθμ. 413/14.12.2018/θϋμα 7.1 (ΑΔΑ: ΨΘΗ7ΟΡ9Ζ-1ΒΟ) απόφαςη του Δ.. με την οπούα 
ςυγκροτόθηκε Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ τησ ανωτϋρω Πρόςκληςησ. 

15. Σην υπ’αριθμ. 416/23-01-2019/θϋμα 4ο – ΑΔΑ: 6Ν7ΡΟΡ9Ζ-Ι9Ξ απόφαςη του Δ.. με την οπούα εγκρύθηκαν 

τα υπ’αριθμ. 1/14-01-2019, 2/18-01-2019 και 3/22-01-2019 Πρακτικϊ τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και 

Αξιολόγηςησ τησ υπ’αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ,  

16. Σην υπ’αριθμ.πρωτ. 062/30-01-2019 ϋνςταςη, κατϊ των αποτελεςμϊτων όπωσ αυτό κατατϋθηκε ςτο 
Κ.Ε.Θ.Ι. 

17. Σην υπ’αριθμ. 417/20.02.2019/θϋμα 6ο (ΑΔΑ: ΨΧΘ9ΟΡ9Ζ-0ΔΘ/05-03-2019) απόφαςη του Δ.. με την 
οπούα ςυγκροτόθηκε Επιτροπό Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 3/2018 - MIS 5000490 
Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

18. Σο από 14-03-2019 Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 3/2018 – 

MIS 5000490, όπωσ αυτό κατατϋθηκε ςτο Δ.. προσ ϋγκριςη. 

 
ΟΜΟΥΩΝΩ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 
Εγκρύνει ςτο ςύνολό του και με την αιτιολογύα που αναγρϊφεται ςε αυτό, το από 14-03-2019 Πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 
Ενδιαφϋροντοσ. 

 
 Η παρούςα απόφαςη επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
Αθόνα, 08-11-2018 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 
ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 
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1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

τησ υπ’ αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 

Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ 

για τθ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ 

Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» - Τποζργο 1 «Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των 

Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» 

με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 2014-2020». 

(Αρ. Πρωτ.: 1148/19-12-2018 -  ΑΔΑ: 75ΨΠΟΡ9Ζ-ΕΙ0) 
 

ιμερα, Πζμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ϊρα 10:00 ςτθν ζδρα του Νομικοφ Προςϊπου Ιδιωτικοφ 

Δικαίου με τθν επωνυμία Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί τθσ οδοφ Πινδάρου 2, 

ςυνεδρίαςε θ Επιτροπή Ενςτάςεων κατά των αποτελεςμάτων τησ υπ’ αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, για τθ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» - Τποζργο 1 

«Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 2014-2020», με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ υποβλθκείςασ 

ζνςταςθσ κατά των αποτελεςμάτων τησ υπ’ αριθμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ 

Ενδιαφζροντοσ, για τθ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» -  Τποζργο 1 «Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και 

ςυντονιςμόσ των Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά 

των γυναικϊν» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 2014-2020». 

 

Η ανωτζρω Επιτροπι Ενςτάςεων κατά των αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 3/2018 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ υποβλθκείςασ ζνςταςθσ κατά των 
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αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

ορίςτθκε ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 417/20.02.2019/κζμα 6ο (ΑΔΑ: ΩΨΘ9ΟΡ9Ζ-0ΔΘ / 05-03-2019) 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι και απαρτίηεται από τισ κάτωκι: 

1. Παπαροφνθ πυριδοφλα, υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ του ΚΕΘΙ, ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ. 

2. Γκερμότςθ Βικτωρία, υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ του ΚΕΘΙ,  ωσ τακτικό μζλοσ. 

3. Μάρθ Ειρινθ, υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ του ΚΕΘΙ,  ωσ τακτικό μζλοσ. 

  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ κατά νόμο προβλεπόμενθ απαρτία τθσ Επιτροπισ *ευρζκθςαν παρόντα τρία 

(03) μζλθ+ και κρίκθκε ωσ νόμιμθ θ ςυγκρότθςθ και ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, θ Πρόεδροσ κιρυξε 

τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.  

 

Αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων: 

 

α/ οι διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ,  για τθ 

ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ 

Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» -  Τποζργο 1 «Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των 

Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» 

με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 2014-2020». 

β/ θ  υπ’ αρικμ.  416/23.01.2019/κζμα 4ο (ΑΔΑ: 6Ν7ΡΟΡ9Ζ-Ι9Ξ) απόφαςθ του Δ.. με τθν οποία 

εγκρίκθκαν ςτο ςφνολο τουσ τα αποτελζςματα και με τθν αιτιολογία που αναγράφονται ςε αυτά, τα 

υπ’ αρικμ. 1/14-01-2019, 2/18-01-2019 και 3/22-01-2019 Πρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 

Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ με τουσ επιςυναπτόμενουσ Πίνακεσ Απορριπτζων και  Πίνακεσ Κατάταξθσ . 

γ/ θ από 25-01-2019 ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα (www.kethi.gr, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ), 

δ/ θ υπ’ αρικ. πρωτ. 062/30-01-2019 ζνςταςθ τθσ κ. Άννασ Σαλιαδϊρου 

ε/ θ προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων που ορίςτθκε ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων (κεφ. Δ περ. 5 τθσ υπ’ αρικμ. 3/2018 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

http://www.kethi.gr/
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Η κα Παπαροφνθ ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, προχϊρθςε ςτθν ανάγνωςθ τθσ μίασ (1) υποβλθκείςασ 

ζνςταςθσ και ςυγκεκριμζνα τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 062/30-01-2019 ζνςταςθ τθσ κ. Άννασ Σαλιαδϊρου 

για τθ κζςθ «Επιςτθμονικι εποπτεία του ζργου των ςτελεχϊν των δομϊν / Παρακολοφκθςθ τθσ 

δράςθσ των δομϊν» ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 «Επίβλεψθ / Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των 

Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» 

τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ». 

 

Η Επιτροπι προχϊρθςε ςτον ζλεγχο του εμπροκζςμου ι μθ χαρακτιρα τθσ ωσ ανωτζρω ζνςταςθσ 

και ζκρινε ομοφϊνωσ ωσ εμπρόκεςμθ τθν υποβλθκείςα ζνςταςθ. 

 

Κατά τθν επανεξζταςθ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 1166/03-04.01.2019 ςυμμετοχισ τθσ κ. Άννασ 

Σαλιαδϊρου βάςθ τθσ με αρ. πρωτ. 062/30-01-2019  ζνςταςθσ, θ Επιτροπι διαπίςτωςε τα 

ακόλουκα: 

 

Ωσ προσ τθν εμπειρία ςτον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 

ι/και ςε κζματα κοινωνικά ευπακϊν ομάδων: 

1. Η προςκομιςκείςα Βεβαίωςθ για τθν προχπθρεςία ςτο ΚΕΘΙ δεν αφορά -ςτο ςφνολό τθσ- 

ςτον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι/και ςε κζματα 

κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςε γυναίκεσ, όπωσ απαιτείται από τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ. Σα διαςτιματα από: α) 1/10/2001 - 31/12/2001 (3 μινεσ), β) 4/3/2002 – 

31/3/2003 (13 μινεσ)  και γ) 7/5/2003 – 31/8/2003 (4 μινεσ)  αφοροφν ςτθν παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε γυναίκεσ κφματα βίασ ι/και ςε γυναίκεσ που υφίςτανται 

πολλαπλζσ διακρίςεισ. 

2. Η προςκομιςκείςα Βεβαίωςθ για τθν προχπθρεςία ωσ τελζχουσ υνοδευτικϊν Τπθρεςιϊν 

(ΤΤ: 1.221 ϊρεσ) ςτθ χολι ΑμεΑ Ακθνϊν του ΟΑΕΔ δεν αφορά ςε  ςυντονιςμό και εποπτεία 

δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι/και ςε κζματα κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςε 

γυναίκεσ, όπωσ απαιτείται από τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. τθν ίδια 

Βεβαίωςθ, θ προχπθρεςία ωσ Εκπαιδευτικοφ (254 ϊρεσ) ςτο μάκθμα τθσ Κοινότθτασ δεν 
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αφορά ςε  ςυντονιςμό και εποπτεία δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι/και ςε 

κζματα κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςε γυναίκεσ, όπωσ απαιτείται από τθν Πρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

3. Η προςκομιςκείςα Βεβαίωςθ του ΝΠΙΔ Επάνοδοσ αναφζρεται ςτθ διενζργεια εκπαιδευτικϊν 

ςεμιναρίων ςε κζματα ςχετικά με τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθ ςυμβουλευτικι και 

τισ τεχνικζσ αναηιτθςθσ εργαςίασ των  αποφυλακιςμζνων και δεν αφορά ςτο ςυντονιςμό και 

τθν εποπτεία δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι/και ςε κζματα κοινωνικά ευπακϊν 

ομάδων, όπωσ απαιτείται από τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

4. Η προςκομιςκείςα Βεβαίωςθ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ του ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί βεβαίωςθ για 

τθν ςυμμετοχι ςτθν Διαδικαςία Πιςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν 

Ενθλίκων μθ Συπικισ Εκπαίδευςθσ και δεν μπορεί να αποδείξει τθν επαγγελματικι 

εναςχόλθςθ με ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, χωρίσ ταυτόχρονθ κατάκεςθ τθσ Βεβαίωςθσ του 

Εργοδότθ. 

5. Η προςκομιςκείςα Βεβαίωςθ του ΙΕΚΕΠ αφορά ςτθ ςυγγραφι και ςτο ςυντονιςμό τθσ 

επιςτθμονικισ ομάδασ για τθν εκπόνθςθ ενόσ Οδθγοφ Καλϊν Πρακτικϊν με τίτλο: «Ενεργι 

εμπλοκι και ενδυνάμωςθ ευαίςκθτων κοινωνικά ομάδων» και δεν αφορά ςτθν -απαιτοφμενθ 

από τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ- εμπειρία, δθλαδι ςτον  ςυντονιςμό και τθν 

εποπτεία δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι/και ςε κζματα κοινωνικά ευπακϊν 

ομάδων ςε γυναίκεσ.  

 

Ωσ προσ τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ: 

Σο προςκομιςκζν φωτοαντίγραφο δεν γίνεται αποδεκτό, κακϊσ δεν φζρει επικφρωςθ από δικθγόρο 

(κα γινόταν δεκτό το φωτοαντίγραφο με επικφρωςθ από δικθγόρο).  

Για τα ανωτζρω παραπζμπουμε: α) ςτο Ν. 4250/2014, άρκρο 1, παράγραφοσ 2β και β) ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ (ΜΕ) του ΑΕΠ, Κεφάλαιο 16 

«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ», (ςελίδα 32) ςτο οποίο αναφζρεται ότι: 

Ιδιωτικά ζγγραφα ημεδαπήσ, δηλαδή ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεςίεσ και φορείσ του 

δημόςιου και του ευρφτερου δημόςιου τομζα (όπωσ αποδείξεισ παροχήσ υπηρεςιών, κ.λπ.) 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
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ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωθεί από δικηγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 

φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που 

φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό). 

 

Ωσ εκ των ανωτζρω θ Επιτροπι Ενςτάςεων κρίνει τθν υπό ςυηιτθςθ ζνςταςθ απορριπτζα, κακ’ όςον: 

α) θ ενιςταμζνθ δεν αποδεικνφει ςχετικι εργαςιακι εμπειρία ςτον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία 

δράςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι/και ςε κζματα κοινωνικά ευπακϊν ομάδων, όπωσ 

απαιτείται από τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και β) το προςκομιςκζν φωτοαντίγραφο 

πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ δεν φζρει επικφρωςθ από δικθγόρο, όπωσ απαιτείται για τα 

ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ από τον Ν. 4250/2014, άρκρο 1, παράγραφοσ 2β αλλά και το 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ (ΜΕ) του ΑΕΠ, Κεφάλαιο 16 

«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ». 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω εξουςιοδοτείται θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ όπωσ κατακζςει το 

παρόν Πρακτικό προσ ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Κ.Ε.Θ.Ι.  

 

το ςθμείο αυτό και περί ϊρα 13.00 λφεται θ υνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων κατά των 

αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 3/2018 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  

 

Ακινα, 14-03-2019 

 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΗ ΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 3/2018 – MIS 5000490 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ τθσ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΠΑΠΑΡΟΤΝΗ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΓΚΕΡΜΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΗ 
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