
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

ισχύουν. 

2. Το Ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 

125/Α/2016). 

4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

112) 

5. Τo N.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

6. Tο Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) 

7. Την υπ’ αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ.Β’ /27-04-2017) ΚΥΑ περί 

«Σύστασης και Διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Ν. 4314/2014. 

8. Το Π.Δ. 96/2017 (Α΄ 136) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 

9. Την με αριθμ. 847643 Grant Agreement, μέσω της οποίας το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης ανέλαβε το έργο με τίτλο “Developing a comprehensive strategy 

against racism, intolerance and hate crime” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένης 

στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων 
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μίσους) με εταίρους τη Βουλή των Ελλήνων και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας 

του Παντείου Πανεπιστημίου,  στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, 

Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship - REC) 2014-2020 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

10. Την αριθμ. 137675/EΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31-12-2018) Υ.Α. 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-

2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 

11. Την αριθμ. 134453/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274 

(ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)», όπως ισχύει. 

12. Την αριθμ. 2608/03-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΔΦ46ΜΤΛΡ-ΩΧΝ) Απόφαση ένταξης 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ-020/2 του 

έργου “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and 

hate crime”, π/υ 237.060,64 €. 

13. Την αριθμ. 319/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΕΩ-ΝΤΠ) Απόφαση με θέμα 

«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της ομάδας εργασίας για την 

υλοποίηση της δράσης «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του 

ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους» (Developing a 

comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime — HC) στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, 

Equality and Citizenship - REC) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 

 

 

 

Με την αριθμ. 847643 Grant Agreement, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε το έργο 

με τίτλο “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate 

crime” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της 

μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους) με εταίρους τη Βουλή των Ελλήνων και 

το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου,  στα πλαίσια του 

προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship 

- REC) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ εκδίδει την 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για μία (1) θέση 

εμπειρογνώμονα (επιστημονικού συνεργάτη) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο: «Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένης 

στρατηγικής κατά 

του ρατσισμού, της 

μισαλλοδοξίας και 

των εγκλημάτων 

μίσους)  

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Συνολική Αμοιβή 

Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Εμπειρογνώμονας-

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 

1/10/2021 

Έως 12.012,00 €, 

συμπεριλαμβανομένων 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου σύμφωνα 

με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Το ποσό αυτό 

αντιστοιχεί: 

Για τα παραδοτέα D2.1, 

D4.2-4.12 σε 7.012,00 €, 

ήτοι σε έξι (6) 

ανθρωπομήνες (ΑΜ) και 

το κόστος κάθε ΑΜ είναι 

1.168,66 €. 

Για το παραδοτέο D4.1 

σε 5.000,00€, ήτοι σε 

έναν (1) ΑΜ με κόστος 

ΑΜ 5.000 €. 

 

(Το τελικό ύψος της 

αμοιβής τελεί υπό τους 

περιορισμούς του 

χρηματοδότη και της 

κείμενης νομοθεσίας) 

 

Τρόπος πληρωμής:  

• 70% μετά την 

οριστική παραλαβή των 

Παραδοτέων D2.1 και 

D4.1.  

• 30 % μετά την 

ολοκλήρωση της 

σύμβασης. 
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Για την είσπραξη της 

παραπάνω αμοιβής 

απαιτείται δελτίο 

παροχής υπηρεσιών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου και περιγραφή παραδοτέων 

Οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης θέσης θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των 

παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων: 

ΠΕ 2 : Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας 

ΠΕ 4 : Ενδυνάμωση και οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

Πακέτο 

Εργασίας 

Παραδοτέο Περιγραφή 

ΠΕ 2 D2.1  • Η συγγραφή (επεξεργασία) του εθνικού σχεδίου 

δράσης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας για τα 

έτη 2020-21 (συλλογή πληροφοριών, όπου απαιτείται) και 

επεξεργασία της συνεισφοράς-δράσεων όλων των 

εμπλεκομένων φορέων. 

• Αξιοποίηση και αποτύπωση (συνοπτική) των 

υφιστάμενων ερευνών στο πεδίο των διακρίσεων και του 

ρατσισμού (συμπεριλαμβανομένης και της ρητορικής 

μίσους), καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των 

διεθνών καλών πρακτικών. 

• Συμμετοχή στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις 

(από την έναρξης ισχύος της σύμβασης και έως την 

υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης) του Εθνικού 

Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Δ. προκειμένου να λάβει 

κατευθύνσεις, σχόλια, παρατηρήσεις για την ενδεδειγμένη 

μεθοδολογία και το περιεχόμενο αυτού.  

• Παράδοση πρώτου προσχεδίου Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης στην ελληνική γλώσσα έως τις 30/04/2020 

• Ενσωμάτωση τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων στο 

περιεχόμενο του 1ου σχεδίου – παράδοση 

επικαιροποιημένου προσχεδίου εντός πέντε (5) ημερών 

• Επεξεργασία και συμπερίληψη των καίριων 

σχολίων που θα προκύψουν από τη (δημόσια) διαβούλευση 

του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – παράδοση στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα κατόπιν συνεννόησης 

Η συγγραφή θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα και θα είναι κατ’ ελάχιστο 30.000 λέξεις 

(ανά γλώσσα). 
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Χρόνος παράδοσης οριστικού κειμένου: έως 29/5/2020 

ΠΕ 4 D4.1  • Εκπόνηση Οδηγού για τα δικαιώματα των θυμάτων 

εγκλημάτων μίσους. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει το 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα των 

θυμάτων εγκλημάτων μίσους και τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθούνται από τα θύματα για την αναφορά 

των εγκλημάτων μίσους, καθώς και κατάλογο υπηρεσιών 

προστασίας και υποστήριξης.  

Η συγγραφή του Οδηγού θα πραγματοποιηθεί στην 

ελληνική γλώσσα. 

Θα εκτυπωθεί σε μέγεθος Α5, με σύντομο κείμενο περίπου 

7 σελίδων. 

• Μετάφραση του Οδηγού σε 9 γλώσσες (αγγλικά, 

γαλλικά, φαρσί, ουρντού, αραβικά, παστού, αλβανικά, 

ρωσικά και γεωργιανά). 

Ο οδηγός θα χρησιμοποιηθεί και θα διαδοθεί κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης για οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

με εισαγγελείς και στοχευμένες κοινότητες. 

Χρόνος παράδοσης: έως 30/04/2020 

ΠΕ 4 D4.2 Παρουσίαση των δράσεων που εγκρίθηκαν στο σχέδιο 

δράσης και του πολυσέλιδου οδηγού σε εκπαιδεύσεις, 

συναντήσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως προβλέπονται στην 

υλοποίηση του έργου. 

Συμμετοχή σε τρία (3) εργαστήρια (workshops 1&2&3-

M18) σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων 

μίσους που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολιτικής 

Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου και θα βασίζονται 

στον προαναφερθέντα οδηγό.  

Χρόνος υλοποίησης: έως και τον 18ο μήνα του έργου σε 

συνεργασία και καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 

 

 

 

 

D4.3 

D4.5 

D4.6 

D4.7 

D4.8 

D4.9 

D4.10 

D4.11 

D4.12 

Ο εμπειρογνώμονας, συνεργάζεται και υποβοηθά στο έργο της, την αρμόδια για 

συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση 

του ανωτέρω έργου Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη κατευθύνσεις και 

υποδείξεις της, σχετικά με την υλοποίηση των παραδοτέων. 
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Eπαναπροσδιορισμός (μετάθεση) του χρόνου παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων 

καθώς και της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης μπορεί να επέλθει ύστερα από 

έγκαιρη και έγγραφη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση του αναδόχου, 

μετά από εισήγηση της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο 

και επιβάλλεται για την ορθή εκτέλεση του έργου.      

Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, 

καθώς και όλα τα παραδοτέα, τα οποία θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Τόπος εκτέλεσης του 

έργου 

Ως αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το ιδιαίτερο 

αντικείμενο εκάστου παραδοτέου 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου 

Η Παρακολούθηση και Παραλαβή της σύμβασης, οι 

τυχόν διαδικασίες απόρριψης - αντικατάστασης των 

παραδοτέων γίνονται από την συσταθείσα με την 

αριθμ. 355/23-12-2019 Απόφαση, Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

 

 Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται η αριθμ. 

847643 Grant Agreement του έργου.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Απαιτούμενα  προσόντα 

Πτυχίο νομικής ή κοινωνιολογίας ή άλλων κοινωνικών/ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).  

Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης  νομικής ή κοινωνιολογίας ή άλλων κοινωνικών 

/ανθρωπιστικών σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών Ιδρύματος της 

αλλοδαπής ίδιας ειδικότητας (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Πρόσθετα προσόντα 

Διδακτορικός τίτλος νομικής ή κοινωνιολογίας ή άλλων κοινωνικών 

/ανθρωπιστικών σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, ρητορικής μίσους και 

εγκλημάτων μίσους – γνώση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των 

συστημικών δυσχερειών για την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου. 
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Ερευνητική  εμπειρία συναφής με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο 

Εμπειρία/συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/συγχρηματοδοτούμενα έργα 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

 

α/α Προσόν-Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Απαιτούμενα προσόντα 

α) 
Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (πτυχίο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

β) 
Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακό) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πρόσθετα προσόντα 

1) 

Διδακτορικός τίτλος  
20 

2) 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, 

ρατσισμού, ρητορικής μίσους και εγκλημάτων 

μίσους – γνώση του υφιστάμενου νομικού 

πλαισίου και των συστημικών δυσχερειών για 

την αποτελεσματική καταπολέμηση του 

φαινομένου. (1 βαθμός για κάθε έτος με 

μέγιστο όριο κριτηρίου 50 βαθμούς) 

30 

3) 

Ερευνητική  εμπειρία συναφής με το ως άνω 

περιγραφόμενο αντικείμενο. (1 βαθμός για 

κάθε έτος με μέγιστο όριο κριτηρίου 10 

βαθμούς) 

10 

4) 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το ως 

άνω περιγραφόμενο αντικείμενο. (1 βαθμός για 

κάθε δημοσίευση με μέγιστο όριο κριτηρίου 5 

βαθμούς) 

5 

5) 

Εμπειρία/συμμετοχή σε 

ευρωπαϊκά/συγχρηματοδοτούμενα έργα. (1 

βαθμός για κάθε έργο με μέγιστο όριο 

κριτηρίου 10 βαθμούς) 

10 

6) 

Προσωπική συνέντευξη 

25 
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Οι ερωτήσεις θα αφορούν την προσωπικότητα 

του υποψηφίου και το αντικείμενο του προς 

ανάθεση έργου. 

Τα επιθυμητά προσόντα αφορούν τις ενότητες: 

− Η κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των 

στόχων του έργου και των κρίσιμων 

παραγόντων επιτυχίας του. 

− Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο 

πλαίσιο της ομάδας έργου. 

− Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα 

λήψης πρωτοβουλιών. 

Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Στη συνέχεια, 

συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας 

των συμβάσεων (ΑΚ 361).  

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν κατά την οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο της παρούσης. Στην 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΥΔ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης 

που θα αποσταλούν.  

4. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.  

5. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α του άρθρου 

2 του ν. 4250/2014. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

6. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική 

διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης.  
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7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου με 

την μεγαλύτερη εμπειρία (της γραμμής 2 των πρόσθετων προσόντων). 

8 Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης 

μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο 

στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον 

συνταγμένο πίνακα κατάταξης.  

10. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, συντάσσονται από τη συγκροτηθείσα Ομάδα 

Εργασίας για την υλοποίηση της δράσης «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής 

κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους», εγκρίνονται από 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 

ιστοσελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (https://justedespa.gr/) στο πεδίο 

«προσκλήσεις», προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση αυτών όλοι όσοι υπέβαλαν 

πρόταση για την παροχή έργου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

11. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης στην 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 (5ος όροφος), εντός πέντε (5) 

ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων 

στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι ενστάσεις κρίνονται από 

την Μονάδα Β’ της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ. 

12. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά 

των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (45 Α’).  

13. Για τους άρρενες υποψηφίους απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.  

14. Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

τους από την Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους και τη 

συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση (ανάρτηση αποφάσεων και συμβάσεων στη 

διαύγεια κ.α.). 

15. Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο 

που αποκτώνται, καταρτίζονται, αναπτύσσονται και παράγονται από τους 

αντισυμβαλλομένους κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, είναι εμπιστευτικά και 

αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα, που μπορεί μόνος αυτός να 

τα διαχειρίζεται και να τα αξιοποιεί. Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ δύναται να τα επεκτείνει, 

τροποποιεί, διαθέτει ή να τα αξιοποιεί, χωρίς προηγούμενη άδεια του 

αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή 

εκτέλεσής τους. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν στον δικαιούχο 

φορέα. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο κάθε αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ, η οποία θα 

είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος του έργου και φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν 

από αυτό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει.  

16. Για την παραδεκτή υποβολή αίτησης συμμετοχής υποβάλλονται τα κάτωθι 

δικαιολογητικά : 

1. Aίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Ταυτότητα (απλό φωτοαντίγραφο) 
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4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι 

σπουδών, εφόσον υπάρχουν, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών. Εφόσον 

αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),  

5. Πιστοποιητικά προς απόδειξη της προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά 

εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας. Η τεκμαιρόμενη εμπειρία 

πιστοποιείται από βεβαίωση της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ο 

υποψήφιος απασχολείτο στο παρελθόν. 

6. Οι τίτλοι σπουδών και η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας θα 

είναι με βάση τα πιστοποιητικά που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π. [Π.Δ.50/2001 

(ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 

315/Α/31.12.2003) και ισχύει, https://www.asep.gr]. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνονται ότι:  

➢ τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.  

➢ δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, 

καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Παράρτημα 

2).  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Δικαιοσύνης (https://justedespa.gr/) στο πεδίο «προσκλήσεις». 

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών από 

την ανωτέρω ανάρτηση στο διαδίκτυο της παρούσης και ώρα 14:00μμ, στη γραμματεία 

της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, ή να αποσταλούν με κούριερ ή 

ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 (5ος όροφος) με την ένδειξη: «Σύμβαση μίσθωσης έργου 

εμπειρογνώμονα, για το έργο με τίτλο “Developing a comprehensive strategy 

against racism, intolerance and hate crime”.» 

 

   

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

         Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β΄ 

 

          Δημήτρης Κατράς 

 

https://www.asep.gr/
https://justedespa.gr/
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