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Υπ’αριθμ. 2/2022 - MIS 5000490
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΣΤ)
για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της Πράξης
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
τομέα 2014-2020» - Υποέργο 1 «ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ
ΒΙΑΣ»

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία:
«Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206/Α’) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄/23.12.2014) «Συμβάσεις Μίσθωσης
Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
σε άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α’).
4. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α’/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 20181972) και
άλλες διατάξεις.
5. Το υπ’αριθμ.πρωτ.11836/25.09.2015 έγγραφο του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το οποίο: «συμβάσεις
μίσθωσης έργου που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους, δεν
απαιτείται έγκριση για ΠΥΣ και αποστολή τους στο ΑΣΕΠ για έκδοση σχετικής βεβαίωσης».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (άρθρα 24 παρ. 4στ, 25 παρ.
2στ, 168 και 169).
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική
Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3521)
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υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 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».
9. 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).
10. 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».
11. Την υπ’αριθμ. 20650/19-04-2021απόφαση 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].
12. 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).
13. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»
με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’αριθμ. πρωτ. 3303/01-11-2016 – ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ,
2438/18-9-2017 – ΑΔΑ: Ω3ΓΣ465ΧΙ8-ΕΑΚ, 277/29-01-2018 – ΑΔΑ: Ω324465ΧΙ8-Μ93, 1387/295-2018 – ΑΔΑ: ΨΔΟΒ465ΧΙ8-ΘΦΦ και 2916/13-11-2018 – ΑΔΑ: Ω4Μ3465ΧΙ8-ΒΟΙ, την από
14/01/2019 ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 2916/13-11-2018 τροποποίησης της
Απόφασης Ένταξης – ΑΔΑ: 666Χ465ΧΙ8-ΝΘΓ και την 2431/18-11-2020 – ΑΔΑ: ΩΧΔΩ46ΜΤΛΡΝΓΖ.
14. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 30474/30-05-2016 - ΑΔΑ: ΨΤΠΒΟΡ9Ζ-0ΚΜ Απόφαση Υλοποίησης με ίδια
μέσα της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» - Υποέργο 1 «Επίβλεψη /
Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της έμφυλης βίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ. πρωτ. 753/27-11-2020 –
ΑΔΑ: 6ΖΟ9ΟΡ9Ζ-ΡΜΜ 4η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1.
15. Την με αριθμό 10/2022 απόφαση του Δ.Σ., όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 25/2022
απόφαση, περί έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη συγκρότηση
Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ) για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα
στελέχη των δομών, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής
Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» και την αποστολή αυτής στην ΕΥΔ
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ) για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της
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Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» και
συγκεκριμένα του Υποέργου 1 «ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ».
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) - Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της
κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των
γυναικών. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. συμμετέχει είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δράσης, των οποίων σκοπός είναι η ενδυνάμωση και
ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική, αλλά και η
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που οι τελευταίες καλούνται να διαχειριστούν.
Τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και
άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κυρίως χρηματοδοτούμενα από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το Κ.Ε.Θ.Ι. ανέλαβε βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 344/24.03.2016 (ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφασης
Ένταξης με κωδικό MIS 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Επίβλεψη/Παρακολούθηση και
Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας», το
οποίο αποτελείται από τρεις (3) δράσεις και στόχο έχει, μεταξύ άλλων, την πολύπλευρη στήριξη των
δομών του Δικτύου για τη βία κατά των γυναικών και των στελεχών του, καθώς και την άμεση
ανταπόκριση στις σύνθετες ανάγκες των γυναικών εξυπηρετούμενων.
Στο πλαίσιο της Δράσης 2 του ως άνω Υποέργου με τίτλο: «Ψυχολογική εποπτεία στα στελέχη για
την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους», το ΚΕΘΙ έχει αναλάβει δράσεις για την ενδυνάμωση
των στελεχών και υποστήριξή τους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και φιλοξενίας
σε κακοποιημένες γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο και
να διασφαλιστεί η τήρηση ορίων κατά την άσκηση των καθηκόντων των στελεχών των δομών και πιο
συγκεκριμένα, να επιχειρηθεί η πρόληψη ή/και η καλύτερη διαχείριση του επαγγελματικού στρες και
της κόπωσης, της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) κ.λπ. Επίσης, η παροχή ψυχολογικής
εποπτείας κρίνεται απαραίτητη, ώστε τα στελέχη να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες συμβουλευτικής
στήριξης στις κακοποιημένες γυναίκες, καθώς το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό και επίπονο
για τα στελέχη που το προσφέρουν.
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Για τον σκοπό αυτό, το Κ.Ε.Θ.Ι. πρόκειται να συνάψει συμβάσεις έργου Ψυχολόγων, οι οποίοι/-ες θα
υλοποιήσουν: α) την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου της παροχής ψυχολογικής
εποπτείας στα στελέχη των Δομών, και β) την παροχή τρίωρης ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη
των Δομών σε μηνιαία βάση.
Διευκρινίζεται ότι η ψυχολογική εποπτεία παρέχεται αποκλειστικά διά ζώσης. Σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης (όπως έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, κ.λπ.) δύναται η
παροχή υπηρεσιών να γίνει εξ αποστάσεως είτε τηλεφωνικά είτε μέσω πλατφόρμας (λ.χ.
skype). Κατ’ εξαίρεση, η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών είναι εφικτή και στις περιπτώσεις
παροχής υπηρεσιών σε νησιωτικές και
απομακρυσμένες περιοχές, λόγω αδυναμίας
μετακίνησης ή λόγω μη εύρεσης στελεχών σε αυτές τις περιοχές.
Ειδικότερα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
προκειμένου να ενταχθούν σε Μητρώο Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ) που θα καταρτίσει
το ΚΕΘΙ για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών που επιβλέπει, όσοι και όσες
ενδιαφερόμενοι/-ες διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι υποχρεωτικά προσόντα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας ή Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με
ειδίκευση στην Ψυχολογία ή αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία ή την Ψυχολογία της Υγείας ή τη
Συμβουλευτική Ψυχολογία ή αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής ή
εναλλακτικά Πιστοποιητικό/βεβαίωση για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, τουλάχιστον
τριετούς διάρκειας, εκπαιδευτικού προγράμματος σε μοντέλο ψυχοθεραπείας από
επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο από αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνή εταιρία.
4) Τριετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών ή/και ψυχοθεραπευτικών
υπηρεσιών.
5) Εκπαίδευση ή/και επαγγελματική εμπειρία συμβουλευτικής στήριξης γυναικών-θυμάτων βίας
ή/και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες,
μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
Πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης.
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 2:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή κλινικής εποπτείας άνω του ενός (1) έτους.
2. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης εκπαιδευτικού
προγράμματος στην Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας από επιστημονικό φορέα
αναγνωρισμένο από αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνή εταιρία.
Η αμοιβή για εκάστη ώρα παροχής υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των σε πενήντα ευρώ (50,00 €)
συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της υλοποίησης της Πράξης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
εφόσον συνεχισθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ταχυδρομικώς: ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ), Πινδάρου 2, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα (είσοδος από Κανάρη 1
& Ακαδημίας), Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την υπ’ αριθμ. 2/2022 – MIS
5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων
Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής είναι στις 15-04-2022.
Ειδικότερα, πρέπει να υποβληθεί ενιαίος σφραγισμένος φάκελος συμμετοχής, ο οποίος θα πρέπει
να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. 2/2022 – MIS 5000490 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», και υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα:
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν ή να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης: α) στη
γραμματεία του ΚΕΘΙ και β) στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΙ (www.kethi.gr), ως συνημμένο της
παρούσας πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
2. Φάκελο δικαιολογητικών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων
και προσόντων, όπως αυτά αναφέρονται στους ανωτέρω Πίνακες, καθώς και αναλυτικό
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βιογραφικό σημείωμα. Τα δικαιολογητικά αυτά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με το ν.
4250/2014.
3. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή άλλου δημοσίου εγγράφου
από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας).
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986).
Υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/-α στην οποία θα δηλώνονται α) η ακρίβεια των
στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος και β) η πόλη και η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας
του/της.
5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986).
Υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/-α στην οποία θα δηλώνεται η δυνατότητα
μετακίνησης στην πόλη επιλογής του/της εντός της ίδιας Περιφέρειας.
6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986).
Υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/-α στην οποία θα δηλώνονται: α) η άμεση
διαθεσιμότητα από τη σύναψη της σύμβασης εντός 15ημερών από την έκδοση
αποτελεσμάτων για την ανάληψη καθηκόντων και β) η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη
διάρκεια του Έργου.
7. Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων
σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους
από αυτές.
Ειδικότερα, ως προς το φάκελο δικαιολογητικών διευκρινίζονται τα εξής:
1) Τα δικαιολογητικά για το Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Πίνακα 1
συνυποβάλλονται στο Φάκελο και γίνονται αποδεκτά με βάση όσα ορίζει το ΑΣΕΠ. Σχετικές
πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.asep.gr/.
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα αναφέρονται τα παρακάτω:
«Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία,
αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από
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το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο
Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά
την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.»
2) Τα δικαιολογητικά για την επαγγελματική εμπειρία των ανωτέρω Πινάκων
συνυποβάλλονται στο Φάκελο. Επισημαίνεται ότι η εμπειρία αυτή τεκμηριώνεται:
Α. Με βεβαίωση από τον/την εργοδότη/-τρια του/της υποψηφίου/-ας για την αντίστοιχη
χρονική περίοδο απασχόλησης, όπου να περιγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο του
παρασχεθέντος έργου, συνοδευόμενη από έγγραφα που τεκμηριώνουν το αντικείμενο της
εργασίας. Όπως:
i. αντίγραφα συμβάσεων και καρτέλες ενσήμων ΙΚΑ (μέχρι το 2002) – μηχανογραφημένα
ένσημα ΙΚΑ (από το 2002 έως και σήμερα) ή/και αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών.
ή
ii. υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/-ας που περιγράφει με σαφήνεια το παρασχεθέν
έργο και καρτέλες ενσήμων ΙΚΑ (μέχρι το 2002) – μηχανογραφημένα ένσημα ΙΚΑ (από το
2002 έως και σήμερα) ή/και αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών.
Β. Για τους/τις ελεύθερους/-ες επαγγελματίες με βεβαίωση από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό
φορέα και αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του/της υποψηφίου/-ας που περιγράφει με σαφήνεια το παρασχεθέν έργο.
Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων δικαιολογητικών, αυτά γίνονται αποδεκτά με βάση
όσα ορίζει το ΑΣΕΠ. Σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.asep.gr/
3) Τα δικαιολογητικά για την εκπαίδευση των ανωτέρω Πινάκων συνυποβάλλονται στο
Φάκελο. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση αυτή τεκμηριώνεται με βεβαίωση από τα αντίστοιχα
εκπαιδευτικά ιδρύματα/ φορείς. Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων δικαιολογητικών,
αυτά γίνονται αποδεκτά με βάση όσα ορίζει το ΑΣΕΠ. Σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα
https://www.asep.gr/.

Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) θα προβεί στην
επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα
ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση και όσων
παρασχεθούν απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο προσωπικής συνέντευξης, με σκοπό
την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης, την κατάταξη των αποτελεσμάτων σε σχετικό πίνακα και την ανάρτηση
του πίνακα κατάταξης στο Διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και ιστοσελίδα του ΚΕΘΙ), την αξιολόγηση τυχόν ένστασης από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύναψη
σύμβασης με τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο/η, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Νομική βάση
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για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 (λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης και, σε περίπτωση σύναψης, εκτέλεση της
σύμβασης) και η παράγραφος 1 στοιχείο ε του ίδιου άρθρου και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019
(εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας
εξουσίας) και, για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Διαδίκτυο, νομική βάση αποτελεί η
παράγραφος 1 στοιχείο γ του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στον φορέα χρηματοδότησης (Πρόγραμμα
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στις αρμόδιες για την
διαχείριση και έλεγχο της διαδικασίας αρχές ή υπηρεσίες και ενδέχεται να διαβιβαστούν σε
συνυποψηφίους έχοντες υπέρτερο έννομο προς τούτο συμφέρον, κατόπιν γραπτής αίτησής τους. Με
την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων ή έγερσης νομικών αξιώσεων, τα δεδομένα των
απορριφθέντων υποψηφίων θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες από τη λήξη της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν
είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν
κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε
ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να
απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου kethi@kethi.gr. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η θεωρεί ότι θίγεται κατά
οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και βρίσκονται σε συνάφεια με τις απαιτήσεις του Έργου.
Οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 θα βαθμολογηθούν ως
ακολούθως:
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης υποχρεωτικών προσόντων:

Κριτήριο

1
2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ του Πίνακα 1
Περιγραφή
Υποχρεωτικά Προσόντα
Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας ή Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή
αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών ή/και
ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών (3 βαθμοί για κάθε έτος και έως
δεκαέξι έτη, ήτοι μέγιστος αριθμός βαθμών 48).
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Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης επιθυμητών προσόντων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ του Πίνακα 2
Περιγραφή
Επιθυμητά Προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή κλινικής εποπτείας άνω του
ενός (1) έτους (5 βαθμοί για κάθε έτος και έως έξι έτη, ήτοι μέγιστος
αριθμός βαθμών 30)
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού
προγράμματος στην Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας από
επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο από αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή
διεθνή εταιρία

Κριτήριο

1

2

Ε.

Βαθμολόγηση
5-30

10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η κατάρτιση του Μητρώου (ΤΜΗΜΑ ΣΤ) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η
οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΙ. Η Επιτροπή θα καταρτίσει Πίνακες
Κατάταξης και Βαθμολόγησης καθώς και Πίνακες Απόρριψης. Το Δ.Σ., μετά από εισήγηση της
Επιτροπής αυτής, θα προχωρήσει στην τελική επιλογή και ένταξη στο Μητρώο των Ψυχολόγων
Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ) καθώς και στη σύναψη συμβάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του
Έργου.
1. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμοι/-ες και δεν αξιολογούνται.
2. Οι υποψήφιοι/-ες, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τις δομές του Δικτύου για τη βία κατά
των γυναικών, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.
3. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης:
α) θα εξετάσει τους εμπρόθεσμους φακέλους συμμετοχής ως προς τα έγγραφα, τα οποία
υποχρεωτικά περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
β) θα εξετάσει το Φάκελο δικαιολογητικών όσων υποψηφίων δεν έχουν αποκλεισθεί στο
προηγούμενο στάδιο, θα απορρίψει όσους/-ες δεν κατέχουν όλα τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ 1
με τα Υποχρεωτικά Προσόντα και θα καταρτίσει Πίνακα Απορριπτέων.
γ) θα βαθμολογήσει όσους/-ες υποψήφιους/-ες κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα επιθυμητά
προσόντα και θα καταρτίσει Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, ανά πόλη, σύμφωνα με την
αίτηση του/της υποψηφίου/ας, ως ακολούθως:


Θα προηγούνται όσοι/όσες κατέχουν τα υποχρεωτικά και επιθυμητά προσόντα,
ανάλογα με τη βαθμολογία τους.



Θα ακολουθούν όσοι/όσες κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα, ανάλογα με τη
βαθμολογία τους.



Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης δράσης, του ότι δηλαδή η ψυχολογική εποπτεία
πρόκειται να παρασχεθεί στα στελέχη των Δομών σε όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας, το ΚΕΘΙ τελικά θα επιλέξει, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις, μέλη του
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Μητρώου με κριτήρια τη μόνιμη κατοικία, τη δυνατότητα μετακίνησης στην πόλη
επιλογής τους και τη βαθμολογία.
4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συγκρότηση
Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ) της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική,
ενώ η κατάταξη στο Μητρώο υποψήφιου/-ας έχει τον χαρακτήρα ένταξης σε αυτό και όχι
σύναψης σύμβασης.
5. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα
του ΚΕΘΙ http://www.kethi.gr. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι
συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του ΚΕΘΙ:
Πινδάρου αρ. 2, Αθήνα, 106 71 (είσοδος από Κανάρη 1 & Ακαδημίας). Το δικαίωμα
πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους/τις λοιπούς/-ες
υποψηφίους/-ες, ασκείται υπέρ του/της αιτούντος/-ούσας σύμφωνα με τη συνδυαστική
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των
προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του/της
σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου
συμφέροντος κ.λπ.).
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου το ΚΕΘΙ διατηρεί το δικαίωμά του για
υπαναχώρηση από τη σύμβαση, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης της Επιτροπής Παραλαβής
και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων (ΕΠΠΕ) του Υποέργου, σε περίπτωση μη
προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και/ή μη τήρησης των κανόνων δεοντολογικής
συμπεριφοράς εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της
σύμβασης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και τα παραδοτέα
που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΚΕΘΙ και δεν εγείρεται καμία απαίτηση
για επιστροφή της αμοιβής των αντισυμβαλλομένων που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της
υπαναχώρησης. Μετά την υπαναχώρηση το ΚΕΘΙ μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση
του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλο μέλος του Μητρώου στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΚΕΘΙ να συνάψει
συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕΘΙ
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του μέλους του Μητρώου (ΤΜΗΜΑ Ε), καθώς και πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης
οιασδήποτε αξιώσεως των ενταγμένων μελών.
8. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
φορέα.
9. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
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Διευκρινίσεις παρέχονται από το ΚΕΘΙ [τηλ. επικοινωνίας: 210 38.98.022, 210 38.98.018, email:
kethi@kethi.gr]. Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr)
και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανασία Ξεπαπαδάκου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υπ’ αριθμ. 2/2022 - MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/2022 – MIS
5000490 (αρ. πρωτ.: 136/22-03-2022) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Θ.Ι., η οποία
αφορά στη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ ΣΤ), στο πλαίσιο της
Δράσης 2 «Ψυχολογική Εποπτεία στα στελέχη για την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους» του
Υποέργου 1 με τίτλο: «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της έμφυλης βίας» της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής
Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με κωδικό MIS 5000490 στο Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/-ΝΗΣ
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Όνομα
Μητέρας

ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ΑΜΚΑ
Διεύθυνση Κατοικίας
Πόλη

Ταχυδρομικός
Κώδικας

Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
(σημειώστε με Χ την πόλη)
ΑΤΤΙΚΗ
Κομοτηνή
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Αλεξανδρούπολη
Καβάλα
Ζάκυνθος

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Κεφαλονιά
Χανιά

ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τρίπολη
Κόρινθος
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Πάτρα

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος
Λαμία

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα
Χαλκίδα
Κοζάνη

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Φλώρινα
Καστοριά
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Συνημμένα υποβάλλω:
1. ………………….……………………………………………………………………………………………..
2.
…………………………………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………………………

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και
αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον κωδικό που έχω δηλώσει, όπως αυτά
αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.
Επίσης, δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου
από το ΚΕΘΙ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Ημερομηνία ….../….../ 2022

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
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