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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. 
2. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
3. Την ανάγκη ορισµού ή/και αντικατάσταση µελών των παρακάτω Ε∆∆Ε και  

ΕΠΠΕ:  
 

i. Ορισµός Επιτροπής    Παρακολούθησης – Παραλαβής για το έργο 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» της Πράξης «Οριζόντιες 
Παρεµβάσεις Εθνικής Εµβέλειας» 

ii. Ορισµός  άµισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής για το έργο 
«Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου 
και των προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/ τριες µε αναπηρίες» 

iii. Αντικατάσταση µελών   της άµισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο:«Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήµατος 
Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και 
πιλοτική ανάπτυξη και εφαρµογή Περιφερειακών Και Τοπικών 
Προγραµµάτων Ισότητας των Φύλων» 

iv. Αντικατάσταση µελών   Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών Ανοικτού ∆ηµοσίου ∆ιαγωνισµού σε τµήµατα, του 
έργου µε τίτλο: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήµατος Ένταξης της 
Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και 
πιλοτική ανάπτυξη και εφαρµογή Περιφερειακών και Τοπικών 
Προγραµµάτων Ισότητας των Φύλων » Για το ΤΜΗΜΑ 4. 

 



  
 

 

v. Αντικατάσταση µελών   άµισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής 
του έργου µε τίτλο:« «Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και 
ανάπτυξη και λειτουργία των απαιτούµενων 
συστηµάτων/εργαλείων για τη λειτουργία του Μηχανισµού-∆οµής 
Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων»»   

vi. Αντικατάσταση µελών   Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του 
έργου µε τίτλο:«∆ηµοσιότητα αποτελεσµάτων και πληροφόρηση-
ευαισθητοποίηση» 

vii. Αντικατάσταση µελών   Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής 
του έργου µε τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρµογής 
των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο υποέργου 7 
« Εκπόνηση µελετών , ερευνών και εθνικών εκθέσεων για την 
υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισµού-∆οµής 
Παρακολούθησης της ισότητας των φύλων» της κατηγορίας πράξης 
3.1.4 

viii. Αντικατάσταση µελών   άµισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής 
του Υποέργου 6: «Υποστήριξη της εφαρµογής των πολιτικών ισότητας 
των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης – ∆ικτύωση και 
ανάπτυξη συνεργασιών» 

ix. Αντικατάσταση µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας Ανοικτού ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού σε τµήµατα και Αξιολόγησης Προσφορών, του έργου µε τίτλο 
«Εκπόνηση Μελετών Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την 
υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισµού-∆οµής 
Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» (προκ.7/2012)  

x.  Αντικατάσταση µελών   Επιτροπής ∆ιενέργειας Ανοικτού ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού σε τµήµατα και Αξιολόγησης Προσφορών, της Προκήρυξης 
10/2013, στο πλαίσιο του υποέργου «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και 
Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισµού-
∆οµής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», του Έργου-Σηµαία 
«Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης» 

 
 
Γνωστοποιούµε ότι, η Μονάδα ∆΄ της Ειδικής  Υπηρεσίας  Συντονισµού ∆ιαχείρισης 
και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) την 29η Σεπτεµβρίου     2014, ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 12:00'', 
θα διεξάγει κλήρωση για  τον Ορισµό µελών, που θα συγκροτήσουν την  ανωτέρω 
Επιτροπή. 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 
(www.eyeisotita.gr ). 
 
 

Η   Προϊστάµενη   της Μονάδας ∆΄  

της /ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ 

 

 

 

 

Ιφιγένεια Κωνσταντή  
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