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Αθόνα, 02-04-2018 
Αρ.Πρωτ.: Δ/395/05 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριςη Πρακτικού τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ 
υπ’αριθμ. 2/2017 -MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για τη 
ςυγκρότηςη Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΣΜΗΜΑ Β) για την παροχό 
ψυχολογικόσ εποπτεύασ ςτα ςτελϋχη των δομών, ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ «ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου τομϋα 2014-2020». 
 
 

 
ΑΠΟΥΑΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Κ.Ε.Θ.Ι. κατϊ την 395η ςυνεδρύαςό του ςτισ 28.03.2018 κατϊ 
τη ςυζότηςη του υπ’αριθμ. 5ου θϋματοσ τησ ημερόςιασ διϊταξησ και ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 2 και 3 τησ υπ΄αριθμ. 219/06.02.1995  απόφαςησ του Τπουργού 

Προεδρύασ τησ Κυβϋρνηςησ «Καθοριςμόσ αποφαςιςτικών, ςυλλογικών και μονομελών 

οργϊνων διούκηςησ του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Υ.Ε.Κ. 79/Β΄/ 

07.02.1995), όπωσ ιςχύουν ςόμερα. 

2. Σην υπ’αριθμ.οικ. 11336/02.04.2015 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών και Διοικητικόσ 

Αναςυγκρότηςησ περύ ςυγκρότηςησ του Διοικητικού υμβουλύου του Κϋντρου Ερευνών 

για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 226/ΤΟΔΔ/07.04.2015) όπωσ ςυμπληρώθηκε και 

ιςχύει με την υπ’αριθμ. 32642/27.09.2017 (Υ.Ε.Κ. 488/ΤΟΔΔ/05.10.2017) απόφαςη του 

Τπουργού Εςωτερικών. 

3. 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». 

4. Σην 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» - ΑΔΑ: ΧΣΠΒΟΡ9Ζ-
0ΚΜ. 

5. Σην υπ’αριθμ. 384/27.09.2017/θϋμα 12α απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου με την 
οπούα εγκρύθηκε η υπ’αριθμ. 2/2017 – MIS 5000490 Πρόςκληςη Εκδόλωςησ 
Ενδιαφϋροντοσ για τη  ςυγκρότηςη Μητρώου Χυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΣΜΗΜΑ Β).. 

6. Σην υπ’αριθμ. 384/27.09.2017/θϋμα 12β (ΑΔΑ: ΨΠ00ΟΡ9Ζ-936)  απόφαςη του Δ.. περύ 
ςυγκρότηςησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ τησ ανωτϋρω Πρόςκληςησ 
Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

7. Σην  υπ’αριθμ.  391/10-01-2018/θϋμα 3α – ΑΔΑ:  ΨΕΦ1ΟΡ9Ζ-Π0Η  απόφαςη του Δ.. με την 
οπούα εγκρύθηκαν τα Πρακτικϊ τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ τησ υπ’αριθμ. 
2/2017 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ.  

8. Σισ ςυνολικϊ δύο (2) ενςτϊςεισ που κατατϋθηκαν κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 
2/2017 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 
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ΑΔΑ: 6ΗΚ6ΟΡ9Ζ-ΗΨΗ



 

 
 

9. Σην υπ’αριθμ. 394/28.02.2018 θϋμα 4ο  – ΑΔΑ: Ψ7ΑΥΟΡ9Ζ-32Τ απόφαςη του Δ.. περύ 
οριςμού Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 2/2017 – MIS 
5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

10. Σο από 09-03-2018 Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ 
υπ’αριθμ. 2/2017 – 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 09-03-2018 
Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 2/2017 – MIS 
5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 
 
 

 
 
 Η παρούςα απόφαςη επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
 

Αθόνα, 02-04-2018 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 

ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΔΑ: 6ΗΚ6ΟΡ9Ζ-ΗΨΗ



 

 
 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ  

ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Σηρ ςπ’ απιθμ. 2/2017 –MIS  5000490 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΧΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

{Απιθμ. Ππυη.:40428  /13.10.2017}   

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΠΟΠΣΧΝ /-ΣΡΙΧΝ  

για ηην παποσή τςσολογικήρ εποπηείαρ ζηα ζηελέση ηυν δομών,  ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ  

«ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΔΘΝΗΚΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ ΒΗΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ « κε Κσδηθό ΟΠ 5000490 ζην Δ.Π. « Μεηαξξύζκηζε 

Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020» Τπνέξγν1 « ΔΠΗΒΛΔΦΖ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ   ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ  

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΔΜΦΤΛΖ ΒΗΑ»  

 

Σιμερα, Παραςκευι 09 Μαρτίου  2018 και ϊρα 11:00 ςτθν ζδρα του Νομικοφ Προςϊπου 

Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί τθσ 

οδοφ Χαρ. Τρικοφπθ 51 & Βαλτετςίου, ςυνεδρίαςε η Επιτροπή Ενςτάςεων με ςκοπό τθν 

αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων κατά των αποτελεςμάτων τθσ Υπϋ αρικμ. 2/2017  –

MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τθσ Συγκρότθςθσ Μθτρϊου Ψυχολόγων 

Εποπτϊν/τριϊν για τθν παροχι ψυχολογικισ εποπτείασ ςτα ςτελζχθ των δομϊν, ςτο πλαίςιο 

τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά 

των γυναικϊν» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 ςτο Ε.Π.«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα 2014-2020» 

-Υποζργο 1 «Επίβλεψθ /Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των δομϊν του Δικτφου για τθν  

Πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ» . 

Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ππ΄ αξηζκ. 2/2017  –MIS 

5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζεηζώλ 

ελζηάζεσλ νξίζηεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 394/28.02.2018 ζέκα 4
ν
 
 
 ΑΓΑ: Χ7ΑΦΟΡ9Ε-

32Τ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.  θαη απαξηίδεηαη  από ηνπο θάησζη :  

1) Γειεζηάζεο Αιέμαλδξνο, Αληηπξόεδξνο  ηνπ Γ.. , σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο   

2) Υαηδεζάββαο Μάξθνο, Δηδηθόο πλεξγάηεο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η., σο ηαθηηθό κέινο 

3) Παπαδνπνύινπ Θενθαλία, Τπάιιεινο Η.Γ.Α.Υ.  ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.  ( ΠΔ Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ), σο ηαθηηθό κέινο  

Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 394/02.03.2018 ζέκα 4
ν  

– 

(ΑΓΑ:Χ7ΑΦΟΡ9Ε-32Τ)  ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Δ.Θ.Η., αζθεί λόκηκα ν θ. Γειεζηάζεο 

Αιέμαλδξνο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε θαηά λόκν πξνβιεπόκελε απαξηία ηεο Δπηηξνπήο 

[επξέζεζαλ παξόληα ηξία (03) κέιε] θαη θξίζεθε σο λόκηκε ε ζπγθξόηεζε θαη ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Αθνύ ειήθζεζαλ ππόςε από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ : 

α/ νη δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ.2/2017 - MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 

γηα ηε πγθξόηεζε Μεηξώνπ Φπρνιόγσλ Δπνπηώλ/ηξηώλ γηα ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο 

επνπηείαο ζηα ζηειέρε ησλ δνκώλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Οξηδόληηεο 

Παξεκβάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο» - Τπνέξγν 1 «Δπίβιεςε / Παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκόο 

ησλ Γνκώλ ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθώλ» κε θσδηθό ΟΠ 5000490 ζην Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-2020». 

β/ ε  ππ’αξηζκ.  391/10 01.2018/ζέκα 3α ((ΑΓΑ:ΧΔΥ1ΟΡ9Ε-Π0Ζ)  απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ ζην ζύλνιν ηνπο θαη κε ηελ αηηηνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηά, ηα ππ’ 

αξηζκ. 1/29-11-2017 θαη ππ΄. αξηζκ. 2/09-01-2018 Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιόγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο ππ’ αξηζκ. 2/2017 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο 

ΑΔΑ: 6ΗΚ6ΟΡ9Ζ-ΗΨΗ



 

 
 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηνπο επηζπλαπηόκελνπο Πίλαθεο Απνξξηπηέσλ θαη Πίλαθεο 

Καηάηαμεο . 

γ/ ε από 13-02-2018 αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα 

(http://www.kethi/ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ), 
δ/ θ προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων που ορίςτθκε ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων (κεφ. Δ παρ. 5 τθσ υπ’αρικμ. 2/2017 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

 Ο θνο Γειεζηάζεο σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, πξνρώξεζε ζηελ αλάγλσζε ησλ ππνβιεζεηζώλ 

ελζηάζεσλ, νη νπνίεο επξέζεζαλ ζπλνιηθά δύν  (2). 

Δηδηθόηεξα επξέζεζαλ: ε ππ’αξηζκ.πξση. 141/ 14-02-2017 -έλζηαζε ηεο θαο Κνπξηδή Ρνδάλζεο 

–Αγάπεο θαη ε ππ’αξηζκ.πξση.147/  20-02-2018 έλζηαζε ηεο θαο Μαπξνεηδή  Αζαλαζίαο, γηα 

ηε  πγθξόηεζε Μεηξώνπ Φπρνιόγσλ Δπνπηώλ/ηξηώλ γηα ηελ Παξνρή ςπρνινγηθήο επνπηείαο 

ζηα ζηειέρε ησλ δνκώλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Οξηδόληηεο Παξεκβάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5000490 –ζην Δ.Π. 

«Μεηαξξύζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020»Τπνέξγν1«Δπίβιεςε/ Παξαθνινύζεζε θαη 

ζπληνληζκόο ησλ Γνκώλ ηνπ Γηθηύνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο 

θαηά ησλ γπλαηθώλ» 

Ζ Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ηνπ εκπξνζέζκνπ ή κε ραξαθηήξα ησλ σο αλσηέξσ 

ελζηάζεσλ θαη έθξηλε νκνθώλσο σο εκπξόζεζκεο θαη ηηο δύν (2) ελζηάζεηο  

Α. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 40467/11  01-11-2017 αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηεο 

θαο Κνπξηδή Ρνδάλζεο –Αγάπεο  βάζεη ηεο ππ΄ αξηζκ..πξση. 141/14-02-2018 έλζηαζήο ηεο, ε 

Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηα αθόινπζα: 

ύκθσλα κε  ηελ Τπ΄. αξηζκ 2/2017 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, Κεθ Β Τπνβνιή 

Αηηήζεσλ  πκκεηνρήο / Απαξαίηεηα  Γηθαηνινγεηηθά : Υξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί εληαίνο 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζπκκεηνρήο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ  έλδεημε   «Αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ ππ΄αξηζκ.2/2017-MIS 5000490 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  κε 

αξηζκ. Πξση. : 40428/13-10-2017  θαη ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή  απνθιεηζκνύ  1. 

Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  Ζ εληζηάκελε δελ πξνζθνκίδεη νιόθιεξν  ην έληππν ηεο 

αίηεζεο, ιείπεη ε 1
ε
 ζειίδα  ηεο αίηεζεο  κε ηα  ζηνηρεία ηεο θαη  ππάξρεη ε  2

ε
 θαη 3

ε
 ζειίδα κε 

ηελ επηινγή   ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηηο πόιεηο πξνηίκεζεο.   

Χο εθ ηνύηνπ δελ ηεθκαίξεηαη  ην αίηεκά ηεο λα δηνξζσζεί ην πξαθηηθό θαη λα θξηζεί εθ λένπ 

εθόζνλ  ε ειιηπήο  αίηεζε  ε κε πξνζθόκηζή ηεο   ηελ απνθιείεη  από ηε δηαδηθαζία  επεηδή 

απνηειεί ,έλα από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  

Χο εθ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη ηελ ππό ζπδήηεζε έλζηαζε απνξξηπηέα, 

θαζ’ όζνλ ε εληζηάκελε  δελ πξνζθνκίδεη νιόθιεξν ην έληππν ηεο αίηεζεο ζύκθσλα κε ηελ 

Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

Β. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 40467/06 25-10-2017 αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηεο 

θαο Μαπξνεηδή Αζαλαζίαο  βάζεη  ηεο ππ’άξηζκ.πξση.147  /20-02-2018 έλζηαζήο ηεο,  ε 

Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηα αθόινπζα:  

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ σο αλσηέξσ Πξόζθιεζε, α) όζνλ αθνξά ζην βαζκό πηπρίνπ, 

πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ Φπρνινγίαο από ην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ κε βαζκό «Λίαλ Καιώο», ζην νπνίν δελ αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο 

αξηζκεηηθά βαζκόο,  δελ πξνζθνκίδεη βεβαίσζε από ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο αξηζκεηηθά  βαζκόο, επνκέλσο  ιακβάλεηαη ππόςε ε θαηώηεξε 

βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε αμηνινγηθή θιίκαθα π.ρ. 6,5  γηα ην «Λίαλ Καιώο» β)  

όζνλ αθνξά ζηα έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη ε 

εληζηάκελε είλαη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ θαη αληίγξαθα δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ηα έηε 

2013. 2014, 2015 θαη 2017  ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζή ηεο πνπ πεξηγξάθεη ην 

παξαζρεζέλ έξγν θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα  Γελ πξνζθνκίδεη από ηελ 

εκεξνκελία εγγξαθήο ζηνλ αξκόδην αζθαιηζηηθό θνξέα σο ειεύζεξε επαγγεικαηίαο  αληίγξαθα 

δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα θάζε έηνο αζθάιηζήο ηεο  Δπνκέλσο,  δηαπηζηώζεθε όηη   

απνδεηθλύεηαη ε εκπεηξία 45 κελώλ ήηνη ηξηώλ εηώλ θαη 9 κελώλ . Οη ελλέα κήλεο δελ 

νινθιεξώλνπλ έλα επηπιένλ έηνο  αιιά απνδεηθλύνπλ ηελ εκπεηξία 36κελώλ ήηνη (3) ηξηώλ 

εηώλ ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ή θαη ςπρνζεξαπεπηηθώλ ππεξεζηώλ. 
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Χο εθ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη ηελ ππό ζπδήηεζε έλζηαζε απνξξηπηέα, θαζ’ 

όζνλ ε εληζηάκελε δελ πξνζθνκίδεη βεβαίσζε από ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο αξηζκεηηθά  βαζκόο, θαη δελ απνδεηθλύεη  πξόζζεηε εκπεηξία 

από απηή πνπ ηεο απνδόζεθε ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ή θαη ςπρνζεξαπεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ  Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, εμνπζηνδνηείηαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο όπσο θαηαζέζεη 

ην παξόλ Πξαθηηθό  πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ  Κ.Δ.Θ.Η.  

 

ην ζεκείν απηό θαη πεξί ηελ ώξα 12.00 ιύεηαη ε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαηά 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ππ’αξηζκ. 2/2017 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο . 

Αζήλα, 09  Μαξηίνπ 2018  

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2017 – MIS 5000490 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Αιέμαλδξνο Γειεζηάζεο  

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Μάξθνο  Υαηδεζάββαο                                                     Θενθαλία Παπαδνπνύινπ 
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