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Τπ’αριθμ. 2/2017 - MIS 5000490
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΜΗΣΡΨΟΤ ΧΤΦΟΛΟΓΨΝ ΕΠΟΠΣΨΝ/-ΣΡΙΨΝ (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 ΣΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ» με Κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη
Δημοςύου τομϋα 2014-2020» - Τποϋργο 1 «ΕΠΙΒΛΕΧΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ
ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΨΝ ΔΟΜΨΝ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΜΥΤΛΗ ΒΙΑ»

Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα:
«Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Έχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατϊξεισ του Ν.2286/1995 «Προμόθειεσ του δημόςιου τομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών
θεμϊτων» (Υ.Ε.Κ. 19/Α’).
2. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 2362/1995 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ
ςε ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 247/Α’).
3. Σην υπ’αριθμ.35130/739/2010 απόφαςη του Τπουργού Οικονομικών «Αύξηςη των χρηματικών
ποςών του ϊρθρου 38 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που
αφορούν προμόθεια προώόντων, παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων» (Υ.Ε.Κ.
1291/Β’/11.08.2010), ςύμφωνα με την οπούα αναπροςαρμόζονται τα ποςϊ για τη ςύναψη
δημοςύων ςυμβϊςεων που αφορούν προμόθεια προώόντων, παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων
με απευθεύασ ανϊθεςη μϋχρι του ποςού των εύκοςι χιλιϊδων (20.000,00) ευρώ πλϋον Υ.Π.Α.
4. Σην Y.A. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για
προγρϊμματα ΕΠΑ 2014–2020 - Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων
ςυγχρηματοδοτούμενων πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ
Υορεύσ – Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων» (ΥΕΚ
1822/Β’/24.8.2015).
5. 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».
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6. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 42/1994 (Υ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) «ύςταςη Κϋντρου Ερευνών για θϋματα
ιςότητασ».
7. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Υ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «ύςταςη Τπουργεύου
Σουριςμού και ρύθμιςη θεμϊτων Δημόςιασ Διούκηςησ» όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 15
του Ν. 2266/94 (Υ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Ϊλεγχοσ δημόςιου τομϋα – Μετατϊξεισ – Κατϊταξη
προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου. Ωλλεσ ρυθμύςεισ» όπωσ ιςχύει.
8. Σισ διατϊξεισ 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.
9. Σην υπ’αριθμ.οικ.11336/02.04.2015 (Υ.Ε.Κ. 226/Τ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015) απόφαςη του Τπουργού
Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ περύ ςυγκρότηςησ του Διοικητικού υμβουλύου
του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ).
10. Σην υπ’αριθμ. πρωτ. : 3014/09/11/2015 Κωδ.Πρόςκληςησ: 03_Α.1.1._00 για την υποβολό
προτϊςεων ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα» - με τύτλο: «Δρϊςεισ Τποςτόριξησ τησ
Οριζόντιασ Πολιτικόσ για την ιςότητα των Υύλων» - ΑΔΑ: ΨΝΣ24653Ο7-ΔΡ8.
11. Σην 1η Σροποπούηςη τησ Πρόςκληςησ 03_Α.1.1._01 για την υποβολό προτϊςεων ςτο Ε.Π.
«Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα» - ΑΔΑ: 6ΘΓΝ4653Ο7-ΦΒ2.
12. Σην υπ’ αριθμ. 352/09.02.2016/θϋμα 24ο απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου με την οπούα
εγκρύθηκε η ενςωμϊτωςη τησ Πρϊξησ με τύτλο: «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ»»,
ςτο πλαύςιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα» με τύτλο: «Δρϊςεισ Τποςτόριξησ τησ
Οριζόντιασ Πολιτικόσ για την ιςότητα των Υύλων», ςτον ετόςιο Προγραμματιςμό Δρϊςεων του
Κ.Ε.Θ.Ι.
13. Σην υπ’αριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Απόφαςη Ϊνταξησ 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».
14. Σην υπ’αριθμ.πρωτ. 30474/30-05-2016 - 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» 15. 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».
16. Σην υπ’αριθμ. 379/28.06.2017/θϋμα 5β απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου με την οπούα
εγκρύθηκε η παρούςα πρόςκληςη και εςτϊλη προσ ϋγκριςη ςτην ΕΤΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιςη
Δημοςύου Σομϋα».
17. Σην από 18.09.207 ςύμφωνη γνώμη τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη
Δημοςύου Σομϋα» επύ τησ εν λόγω πρόςκληςησ.
18. Σην υπ’αριθμ. 384/27.09.2017/θϋμα 12ο απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου.

ΑΝΑΚΟΙΝΨΝΟΤΜΕ
την Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για τη ςυγκρότηςη Μητρώου Χυχολόγων 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 ΣΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου τομϋα 2014-2020» και
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ςυγκεκριμϋνα του Τποϋργου 1 «ΕΠΙΒΛΕΧΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΨΝ ΔΟΜΨΝ
ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΜΥΤΛΗ ΒΙΑ».
Σο Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) εύναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαύου
(Ν.Π.Ι.Δ.) - Υορϋασ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ, εποπτευόμενο από το Τπουργεύο Εςωτερικών και
Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ
Σο Κ.Ε.Θ.Ι. ενεργοποιεύται δυναμικϊ ςτην προώθηςη των γυναικών ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ
κοινωνικόσ, πολιτικόσ και οικονομικόσ ζωόσ, με κύριο ςτόχο την εξϊλειψη των διακρύςεων κατϊ των
γυναικών. Διεξϊγει ϋρευνεσ, εκπονεύ μελϋτεσ και πραγματοποιεύ εθνικϊ και ευρωπαώκϊ προγρϊμματα
δρϊςησ ςε θϋματα ιςότητασ των φύλων.
Σο Κ.Ε.Θ.Ι. ςυμμετϋχει εύτε ωσ ςυντονιςτόσ φορϋασ εύτε ωσ εταύροσ ςε πολλϊ εθνικϊ και ευρωπαώκϊ
ςυγχρηματοδοτούμενα Προγρϊμματα Δρϊςησ, των οπούων ςκοπόσ εύναι η ενδυνϊμωςη και
ενύςχυςη τησ θϋςησ των γυναικών ςτην οικονομύα, την κοινωνύα και την πολιτικό, αλλϊ και η
αποτελεςματικό αντιμετώπιςη των προβλημϊτων που οι τελευταύεσ καλούνται να διαχειριςτούν.
Σα Προγρϊμματα αυτϊ υλοποιούνται ςτο πλαύςιο των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων του ΕΠΑ και
ϊλλων προγραμμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και εύναι κυρύωσ χρηματοδοτούμενα από το
Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΚΣ).

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ / ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σο Κ.Ε.Θ.Ι. ανϋλαβε βϊςει τησ υπ’ αριθμ. πρωτ. 344/24.03.2016 (ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφαςησ
Ϊνταξησ με κωδικό MIS 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020», την
υλοπούηςη του Τποϋργου 1: «Επύβλεψη/Παρακολούθηςη και υντονιςμόσ των Δομών του Δικτύου
για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ», το οπούο αποτελεύται από τρεισ (3)
δρϊςεισ και ςτόχο ϋχει, μεταξύ ϊλλων, την πολύπλευρη ςτόριξη των δομών του Δικτύου για τη βύα
κατϊ των γυναικών και των ςτελεχών του, καθώσ και την ϊμεςη ανταπόκριςη ςτισ ςύνθετεσ ανϊγκεσ
των γυναικών εξυπηρετούμενων.
το πλαύςιο τησ Δρϊςησ 2 του ωσ ϊνω Τποϋργου με τύτλο: «Χυχολογικό εποπτεύα ςτα ςτελϋχη για
την υποςτόριξη και την ενδυνϊμωςό τουσ», το ΚΕΘΙ ϋχει αναλϊβει δρϊςεισ για την ενδυνϊμωςη
των ςτελεχών και υποςτόριξό τουσ ςτο πλαύςιο παροχόσ υπηρεςιών ςυμβουλευτικόσ και φιλοξενύασ
ςε κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ. το πλαύςιο αυτό, επιδιώκεται να δημιουργηθεύ ϋνα αςφαλϋσ πλαύςιο και
να διαςφαλιςτεύ η τόρηςη ορύων κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων των ςτελεχών των δομών και
πιο ςυγκεκριμϋνα, να επιχειρηθεύ η πρόληψη ό/και η καλύτερη διαχεύριςη του επαγγελματικού ςτρεσ
και τησ κόπωςησ, τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (burn out) κ.λπ. Επύςησ, η παροχό ψυχολογικόσ
εποπτεύασ κρύνεται απαραύτητη, ώςτε τα ςτελϋχη να παρϋχουν βϋλτιςτεσ υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ
ςτόριξησ ςτισ κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ, καθώσ το ϋργο αυτό εύναι ιδιαύτερα επιβαρυντικό και επύπονο
για τα ςτελϋχη που το προςφϋρουν.
Για τον ςκοπό αυτό, το Κ.Ε.Θ.Ι. πρόκειται να ςυνϊψει ςυμβϊςεισ ϋργου Χυχολόγων, οι οπούοι/-εσ θα
υλοποιόςουν: α) την ανϊπτυξη μεθοδολογύασ προςϋγγιςησ του ϋργου τησ παροχόσ ψυχολογικόσ
εποπτεύασ ςτα ςτελϋχη των Δομών, και β) την παροχό τρύωρησ ψυχολογικόσ εποπτεύασ ςτα ςτελϋχη
των Δομών ςε μηνιαύα βϊςη.
Ειδικότερα, καλούνται να υποβϊλουν αύτηςη και να καταθϋςουν τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ,
προκειμϋνου να ενταχθούν ςε Μητρώο Χυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΣΜΗΜΑ Β) που θα καταρτύςει
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το ΚΕΘΙ για την παροχό ψυχολογικόσ εποπτεύασ ςτα ςτελϋχη των δομών που επιβλϋπει, όςοι και όςεσ
ενδιαφερόμενοι/-εσ διαθϋτουν τουλϊχιςτον τα κϊτωθι υποχρεωτικϊ προςόντα:
ΠΙΝΑΚΑ 1
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1) Πτυχύο Σμόματοσ Χυχολογύασ ό Σμόματοσ Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ και Χυχολογύασ, με
ειδύκευςη ςτην Χυχολογύα ό αντύςτοιχοσ ιςότιμοσ τύτλοσ ςπουδών τησ αλλοδαπόσ.
2) Ωδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ.
3) Μεταπτυχιακό δύπλωμα ςτην Κλινικό Χυχολογύα ό την Χυχολογύα τησ Τγεύασ ό τη
υμβουλευτικό Χυχολογύα ό αντύςτοιχοσ ιςότιμοσ τύτλοσ ςπουδών τησ αλλοδαπόσ.
4) Σριετόσ επαγγελματικό εμπειρύα ςτην παροχό ςυμβουλευτικών ό/και ψυχοθεραπευτικών
υπηρεςιών.
5) Εκπαύδευςη ό/και επαγγελματικό εμπειρύα ςυμβουλευτικόσ ςτόριξησ γυναικών-θυμϊτων βύασ
ό/και ςε γυναύκεσ που υφύςτανται πολλαπλϋσ διακρύςεισ (π.χ. μετανϊςτριεσ, πρόςφυγεσ,
μονογονεύσ, ΑμΕΑ, ϊνεργεσ κ.λπ.).
ΗΜΕΙΨΗ: Σα προαναφερόμενα αποτελούν τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ ςυμμετοχόσ ςτην παρούςα
Πρόςκληςη και ςτην περύπτωςη που ο/η υποψόφιοσ/-α δεν τα διαθϋτει, αποκλεύεται από την
μετϋπειτα διαδικαςύα αξιολόγηςησ.
Οι ενδιαφερόμενοι/-εσ εύναι επιθυμητό να διαθϋτουν τουλϊχιςτον ϋνα από τα προςόντα του Πύνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Επαγγελματικό εμπειρύα ςτην παροχό κλινικόσ εποπτεύασ ϊνω του ενόσ (1) ϋτουσ.
2. Πιςτοποιητικό ό βεβαύωςη παρακολούθηςησ εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ ςε μοντϋλο
ψυχοθεραπεύασ τουλϊχιςτον τριετούσ διϊρκειασ από επιςτημονικό φορϋα αναγνωριςμϋνο από
αντύςτοιχη ευρωπαώκό ό διεθνό εταιρύα.
3. Πιςτοποιητικό ό Βεβαύωςη παρακολούθηςησ εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ ςτην Εποπτεύα
επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ από επιςτημονικό φορϋα αναγνωριςμϋνο από αντύςτοιχη
ευρωπαώκό ό διεθνό εταιρύα.
Η αμοιβό για ϋκαςτη ώρα παροχόσ υπηρεςιών θα ανϋλθει ςτο ποςό των ςε πενόντα ευρώ (50,00 €)
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχύοντοσ Υ.Π.Α. και λοιπών νομύμων κρατόςεων.
Η διϊρκεια των ανωτϋρω ςυμβϊςεων θα εύναι εξϊμηνη.
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Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ / ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/-εσ καλούνται να υποβϊλουν αύτηςη ςυμμετοχόσ εύτε αυτοπροςώπωσ εύτε με
ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φϋρει την υπογραφό τουσ θεωρημϋνη από
δημόςια αρχό, εύτε ταχυδρομικώσ: ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (ΚΕΘΙ), Φαρ.
Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου, Σ.Κ. 106 81 –Αθόνα, Τπόψη: Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ για
την υπ’αριθμ 2/2017 – MIS 5000490 Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για τη ςυγκρότηςη
Μητρώου Χυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΣΜΗΜΑ Β). την περύπτωςη αποςτολόσ των αιτόςεων
ταχυδρομικώσ, το εμπρόθεςμο των αιτόςεων κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ
αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ την αποςφρϊγιςό του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων.
Καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ φακϋλων ςυμμετοχόσ εύναι η 3η Νοεμβρύου 2017 και ώρα
15.00.
Ειδικότερα, πρϋπει να υποβληθεύ ενιαύοσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ ςυμμετοχόσ, ο οπούοσ θα πρϋπει
να φϋρει την ϋνδειξη: «Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτην υπ’αριθμ. 2/2017 – MIS 5000490 Πρόςκληςη
Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ με αριθμ. πρωτ.: 40428/13.10.2017», και υποχρεωτικϊ θα
περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού τα ακόλουθα:
1. Αύτηςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ.
Οι υποψόφιοι/-εσ μπορούν να αναζητόςουν ό να παραλϊβουν το ϋντυπο τησ αύτηςησ: α) ςτη
γραμματεύα του ΚΕΘΙ και β) ςτην ιςτοςελύδα του ΚΕΘΙ (www.kethi.gr), ωσ ςυνημμϋνο τησ
παρούςασ πρόςκληςησ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
2. Υϊκελο δικαιολογητικών.
Απαραύτητα δικαιολογητικϊ με τα οπούα θα αποδεικνύεται η κατοχό των απαιτούμενων τύτλων
και προςόντων, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτουσ ανωτϋρω Πύνακεσ, καθώσ και αναλυτικό
βιογραφικό ςημεύωμα. Τα δικαιολογητικϊ αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ ςύμφωνα με το ν.
4250/2014.
3. Σαυτότητα ό ϊλλο δημόςιο ϋγγραφο από το οπούο να προκύπτουν τα ςτοιχεύα τησ
ταυτότητασ.
Φωτοαντύγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτύου ταυτότητασ ό τησ ςχετικόσ προςωρινόσ
βεβαύωςησ τησ αρμόδιασ Αρχόσ ό των κριςύμων ςελύδων του διαβατηρύου (δηλ. αυτών όπου
αναφϋρονται ο αριθμόσ και τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του κατόχου ό ϊλλου δημοςύου εγγρϊφου
από το οπούο να προκύπτουν τα ςτοιχεύα τησ ταυτότητασ).
4. Τπεύθυνη Δόλωςη (ϊρθρο 8 του ν.1599/1986).
Υπογεγραμμϋνη από τον/την υποψόφιο/-α ςτην οπούα θα δηλώνονται α) η ακρύβεια των
ςτοιχεύων του βιογραφικού ςημειώματοσ και β) η πόλη και η διεύθυνςη τησ μόνιμησ κατοικύασ
του/τησ.
5. Τπεύθυνη Δόλωςη (ϊρθρο 8 του ν.1599/1986).
Υπογεγραμμϋνη από τον/την υποψόφιο/-α ςτην οπούα θα δηλώνεται η δυνατότητα
μετακύνηςησ ςτην πόλη επιλογόσ του/τησ εντόσ τησ ύδιασ Περιφϋρειασ.
6. Τπεύθυνη Δόλωςη (ϊρθρο 8 του ν.1599/1986).
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Υπογεγραμμϋνη από τον/την υποψόφιο/-α ςτην οπούα θα δηλώνονται: α) η ϊμεςη
διαθεςιμότητα από τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ εντόσ 15ημερών από την ϋκδοςη αποτελεςμϊτων
για την ανϊληψη καθηκόντων και β) η χρονικό διαθεςιμότητα καθ’ όλη τη διϊρκεια του Έργου.
7. Ειδικϊ για τουσ ϊνδρεσ υποψηφύουσ απαιτεύται η προςκόμιςη αποδεικτικών ςτοιχεύων
ςχετικϊ με την εκπλόρωςη των ςτρατιωτικών τουσ υποχρεώςεων ό την νόμιμη απαλλαγό
τουσ από αυτϋσ.
Ειδικότερα, ωσ προσ το φϊκελο δικαιολογητικών διευκρινύζονται τα εξόσ:
1) Σα δικαιολογητικϊ για το Πτυχύο και το Μεταπτυχιακό δύπλωμα του Πύνακα 1

ςυνυποβϊλλονται ςτο Υϊκελο και γύνονται αποδεκτϊ με βϊςη όςα ορύζει το ΑΕΠ. χετικϋσ
πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp.
την ανωτϋρω ιςτοςελύδα αναφϋρονται τα παρακϊτω:
«Εϊν ο τύτλοσ ϋχει αποκτηθεύ ςτην αλλοδαπό, απαιτεύται:
Για τύτλουσ Πανεπιςτημιακόσ και Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ:
Πρϊξη αναγνώριςησ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ό το Ι.Σ.Ε. αντύςτοιχα, για την ιςοτιμύα, αντιςτοιχύα
του τύτλου και αντιςτοιχύα τησ βαθμολογικόσ κλύμακασ αυτού με τη βαθμολογικό κλύμακα των
ημεδαπών τύτλων ό πιςτοποιητικό αναγνώριςησ από τον Διεπιςτημονικό Οργανιςμό
Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφόρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περύ ιςοτιμύασ και
αντιςτοιχύασ καθώσ και αντιςτοιχύα τησ βαθμολογικόσ κλύμακασ αυτών με τη βαθμολογικό
κλύμακα των ημεδαπών τύτλων. ε περύπτωςη που από την πρϊξη ό το πιςτοποιητικό
αναγνώριςησ δεν προκύπτει το γνωςτικό αντικεύμενο, απαιτεύται βεβαύωςη από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα που χορόγηςε τον τύτλο, η οπούα να καθορύζει το γνωςτικό αντικεύμενο, καθώσ και
επύςημη μετϊφραςό τησ.
Ειδικϊ για τα πτυχύα τησ Κύπρου: Για τα πτυχύα που αποκτόθηκαν πριν από την πλόρη ϋνταξη
τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (1-5-2004) και αναφϋρονται ςτο Π.Δ.
299/1977 δεν απαιτεύται αντιςτοιχύα. Για τα πτυχύα τα οπούα ϋχουν χρόνο κτόςησ μετϊ την
ϋνταξό τησ ςτην Ε.Ε. απαιτεύται ιςοτιμύα και αντιςτοιχύα.»
2) Σα δικαιολογητικϊ για την επαγγελματικό εμπειρύα των ανωτϋρω Πινϊκων ςυνυποβϊλλονται

ςτο Υϊκελο. Επιςημαύνεται ότι η εμπειρύα αυτό τεκμηριώνεται:

Α. Με βεβαύωςη από τον/την εργοδότη/-τρια του/τησ υποψηφύου/-ασ για την αντύςτοιχη χρονικό
περύοδο απαςχόληςησ, όπου να περιγρϊφεται με ςαφόνεια το αντικεύμενο του παραςχεθϋντοσ
ϋργου, ςυνοδευόμενη από ϋγγραφα που τεκμηριώνουν το αντικεύμενο τησ εργαςύασ. Όπωσ:
i. αντύγραφα ςυμβϊςεων και καρτϋλεσ ενςόμων ΙΚΑ (μϋχρι το 2002) – μηχανογραφημϋνα
ϋνςημα ΙΚΑ (από το 2002 ϋωσ και ςόμερα) ό/και αντύγραφα δελτύων παροχόσ υπηρεςιών.
ή
ii. υπεύθυνη δόλωςη του/τησ υποψηφύου/-ασ που περιγρϊφει με ςαφόνεια το παραςχεθϋν
ϋργο και καρτϋλεσ ενςόμων ΙΚΑ (μϋχρι το 2002) – μηχανογραφημϋνα ϋνςημα ΙΚΑ (από το
2002 ϋωσ και ςόμερα) ό/και αντύγραφα δελτύων παροχόσ υπηρεςιών.
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Β. Για τουσ/τισ ελεύθερουσ/-εσ επαγγελματύεσ με βεβαύωςη από τον αντύςτοιχο αςφαλιςτικό
φορϋα και αντύγραφα δελτύων παροχόσ υπηρεςιών, ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του/τησ
υποψηφύου/-ασ που περιγρϊφει με ςαφόνεια το παραςχεθϋν ϋργο.
ε περύπτωςη προςκόμιςησ ξενόγλωςςων δικαιολογητικών, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ με βϊςη όςα
ορύζει το ΑΕΠ. χετικϋσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp.
3) Σα δικαιολογητικϊ για την εκπαύδευςη των ανωτϋρω Πινϊκων ςυνυποβϊλλονται ςτο Υϊκελο.

Επιςημαύνεται ότι η ακπαύδευςη αυτό τεκμηριώνεται με βεβαύωςη από τα αντύςτοιχα
εκπαιδευτικϊ ιδρύματα/ φορεύσ. ε περύπτωςη προςκόμιςησ ξενόγλωςςων δικαιολογητικών, αυτϊ
γύνονται αποδεκτϊ με βϊςη όςα ορύζει το ΑΕΠ. χετικϋσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp.

Γ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

Η προςμϋτρηςη μονϊδων βαθμολόγηςησ πραγματοποιεύται για τα προςόντα εκεύνα τα οπούα
αναφϋρονται ςτην παρούςα Πρόςκληςη και βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με τισ απαιτόςεισ του Ϊργου.
Οι υποψόφιοι/-εσ που διαθϋτουν τα προςόντα των ΠΙΝΑΚΨΝ 1 και 2 θα βαθμολογηθούν ωσ
ακολούθωσ:
Πύνακασ κριτηρύων βαθμολόγηςησ υποχρεωτικών προςόντων:
Κριτόριο
1
2

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ του Πύνακα 1
Περιγραφό
Τποχρεωτικϊ Προςόντα
Πτυχύο Σμόματοσ Χυχολογύασ ό Σμόματοσ Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ
και Χυχολογύασ, με ειδύκευςη ςτην Χυχολογύα ό αντύςτοιχοσ ιςότιμοσ
τύτλοσ ςπουδών τησ αλλοδαπόσ.
Επαγγελματικό εμπειρύα ςτην παροχό ςυμβουλευτικών ό/και
ψυχοθεραπευτικών υπηρεςιών (3 βαθμού για κϊθε ϋτοσ και ϋωσ
δεκαϋξι ϋτη, ότοι μϋγιςτοσ αριθμόσ βαθμών 48).

Βαθμολόγηςη
5-10
9-48

Πύνακασ κριτηρύων βαθμολόγηςησ επιθυμητών προςόντων:
Κριτόριο
1

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ του Πύνακα 2
Περιγραφό
Επιθυμητϊ Προςόντα
Επαγγελματικό εμπειρύα ςτην παροχό κλινικόσ εποπτεύασ ϊνω του
ενόσ (1) ϋτουσ (5 βαθμού για κϊθε ϋτοσ και ϋωσ ϋξι ϋτη, ότοι μϋγιςτοσ
αριθμόσ βαθμών 30)
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2

3

Δ.

Πιςτοποιητικό ό βεβαύωςη παρακολούθηςησ εκπαιδευτικού
προγρϊμματοσ ςε μοντϋλο ψυχοθεραπεύασ τουλϊχιςτον τριετούσ
διϊρκειασ από επιςτημονικό φορϋα αναγνωριςμϋνο από αντύςτοιχη
ευρωπαώκό ό διεθνό εταιρύα
Πιςτοποιητικό ό Βεβαύωςη παρακολούθηςησ εκπαιδευτικού
προγρϊμματοσ ςτην Εποπτεύα επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ από
επιςτημονικό φορϋα αναγνωριςμϋνο από αντύςτοιχη ευρωπαώκό ό
διεθνό εταιρύα

10

10

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η κατϊρτιςη του Μητρώου (ΣΜΗΜΑ Β) γύνεται από την Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ, η
οπούα ορύζεται με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του ΚΕΘΙ. Η Επιτροπό θα καταρτύςει
Πύνακεσ Κατϊταξησ και Βαθμολόγηςησ καθώσ και Πύνακεσ Απόρριψησ. Σο Δ, μετϊ από ειςόγηςη τησ
Επιτροπόσ αυτόσ, θα προχωρόςει ςτην τελικό επιλογό και ϋνταξη ςτο Μητρώο των Χυχολόγων
Εποπτών/ -τριών (ΣΜΗΜΑ Β) καθώσ και ςτη ςύναψη ςυμβϊςεων, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του
Ϊργου.
1. Οι υποψόφιοι/-εσ, που δεν υποβϊλλουν εμπρόθεςμα αύτηςη ςυμμετοχόσ, απορρύπτονται ωσ
εκπρόθεςμοι/-εσ και δεν αξιολογούνται.
2. Η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ:
α) θα εξετϊςει τουσ εμπρόθεςμουσ φακϋλουσ ςυμμετοχόσ ωσ προσ τα ϋγγραφα, τα οπούα
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνονται επύ ποινό αποκλειςμού, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω οριζόμενα.
β) θα εξετϊςει το Υϊκελο δικαιολογητικών όςων υποψηφύων δεν ϋχουν αποκλειςθεύ ςτο
προηγούμενο ςτϊδιο, θα απορρύψει όςουσ/-εσ δεν κατϋχουν όλα τα προςόντα του ΠΙΝΑΚΑ 1
με τα Τποχρεωτικϊ Προςόντα και θα καταρτύςει Πύνακα Απορριπτϋων.
γ) θα βαθμολογόςει όςουσ/-εσ υποψόφιουσ/-εσ κατϋχουν τα υποχρεωτικϊ και τα επιθυμητϊ
προςόντα και θα κατρτύςει Πύνακεσ κατϊταξησ και βαθμολογύασ, ανϊ πόλη, όπου υπϊρχει
Δομό, ωσ ακολούθωσ:


Θα προηγούνται όςοι/όςεσ κατϋχουν τα υποχρεωτικϊ και επιθυμητϊ προςόντα,
ανϊλογα με τη βαθμολογύα τουσ.



Θα ακολουθούν όςοι/όςεσ κατϋχουν τα υποχρεωτικϊ προςόντα, ανϊλογα με τη
βαθμολογύα τουσ.



Λόγω τησ φύςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ, του ότι δηλαδό η ψυχολογικό εποπτεύα
πρόκειται να παραςχεθεύ ςτα ςτελϋχη των Δομών ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ τησ
Ελλϊδασ, το ΚΕΘΙ τελικϊ θα επιλϋξει, προκειμϋνου να ςυνϊψει ςυμβϊςεισ, μϋλη του
Μητρώου με κριτόρια τη μόνιμη κατοικύα, τη δυνατότητα μετακύνηςησ ςτην πόλη
επιλογόσ τουσ και τη βαθμολογύα.

3. Επιςημαύνεται ότι η διαδικαςύα Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για ςυγκρότηςη
Μητρώου Χυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΣΜΗΜΑ Β) τησ παρούςασ δεν εύναι διαγωνιςτικό,
ενώ η κατϊταξη ςτο Μητρώο υποψόφιου/-ασ ϋχει τον χαρακτόρα ϋνταξησ ςε αυτό και όχι
ςύναψησ ςύμβαςησ.
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4. Συχόν ενςτϊςεισ κατϊ των αποτελεςμϊτων υποβϊλλονται ςε αποκλειςτικό προθεςμύα πϋντε
(5) εργϊςιμων ημερών από την επομϋνη τησ ανϊρτηςησ των αποτελεςμϊτων ςτην ιςτοςελύδα
του ΚΕΘΙ http://www.kethi.gr. Οι ενςτϊςεισ θα πρϋπει επύ ποινό απαραδϋκτου να εύναι
ςυγκεκριμϋνεσ. Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ιδιοχεύρωσ ό αποςτϋλλονται ταχυδρομικώσ, ςτην
διεύθυνςη του ΚΕΘΙ: Φαρ. Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου, Αθόνα, 106 81. Σο δικαύωμα
πρόςβαςησ ςτουσ ατομικούσ φακϋλουσ και ςτα ςτοιχεύα που αφορούν τουσ/τισ λοιπούσ/-εσ
υποψηφύουσ/-εσ, αςκεύται υπϋρ του/τησ αιτούντοσ/-ούςασ ςύμφωνα με τη ςυνδυαςτικό
εφαρμογό των διατϊξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τόρηςησ των
προβλεπόμενων ςτο υπό ςτοιχεύα Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 ϋγγραφο τησ Αρχόσ Προςταςύασ
Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, προκειμϋνου να αςκόςει τα δικαιώματϊ του/τησ
ςύμφωνα με τη νόμιμη διαδικαςύα (ϋγγραφη αύτηςη, τεκμηρύωςη υπϋρτερου ϋννομου
ςυμφϋροντοσ κ.λπ.).
5. Καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου το ΚΕΘΙ διατηρεύ το δικαύωμϊ του για
υπαναχώρηςη από τη ςύμβαςη ςε περύπτωςη μη προςόκουςασ εκτϋλεςησ του ϋργου και/ό μη
τόρηςησ των κανόνων δεοντολογικόσ ςυμπεριφορϊσ εκ μϋρουσ των αντιςυμβαλλομϋνων,
ςύμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Σο ϋργο που ϋχει εκτελεςτεύ μϋχρι τη
ςτιγμό τησ υπαναχώρηςησ και τα παραδοτϋα που ϋχουν παραληφθεύ παραμϋνουν ςτη
διϊθεςη του ΚΕΘΙ και δεν εγεύρεται καμύα απαύτηςη για επιςτροφό τησ αμοιβόσ των
αντιςυμβαλλομϋνων (ενν. εργολϊβων) που ϋχει καταβληθεύ μϋχρι τη ςτιγμό τησ
υπαναχώρηςησ. Μετϊ την υπαναχώρηςη το ΚΕΘΙ μπορεύ να προχωρόςει ςε αντικατϊςταςη
του/τησ επιλεχθϋντοσ/εύςασ με ϊλλο μϋλοσ του Μητρώου ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ
πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ.
6. Η παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ δεν δεςμεύει το ΚΕΘΙ να ςυνϊψει
ςυνεργαςύα με τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/-εσ και δεν γεννϊ δικαιώματα προςδοκύασ. Σο ΚΕΘΙ
διατηρεύ το δικαύωμα επιλογόσ του μϋλουσ του Μητρώου (ΣΜΗΜΑ Β), καθώσ και πλόρη
διακριτικό ευχϋρεια ωσ προσ τη ςύναψη ό μη των ςχετικών ςυμβϊςεων αποκλειόμενησ
οιαςδόποτε αξιώςεωσ των ενταγμϋνων μελών.
7. Ολόκληρη η Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του
Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (www.kethi.gr) και ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ του
φορϋα.
8. Σα δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα που περιϋχονται ςτα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ θα
τύχουν επεξεργαςύασ αποκλειςτικϊ για το ςκοπό τησ επιλογόσ των υποψηφύων, ςύμφωνα με
τισ διατϊξεισ του Νόμου 2472/1997 για την «προςταςύα του ατόμου από την επεξεργαςύα
προςωπικών δεδομϋνων».
Διευκρινύςεισ παρϋχονται από το ΚΕΘΙ (Σαχ. Δ/νςη: Φαριλϊου Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου, Σ.Κ. 106 81,
κασ Αικατερύνησ Δρούγα, τηλ. επικοινωνύασ: 210 38.98.018, 210 38.98.022, fax: 210 38.98.086, email:
kethi@kethi.gr). Η παρούςα πρόςκληςη ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr)
και ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
Για το «Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Η Πρόεδροσ του Δ..
Ειρόνη – Ελϋνη Αγαθοπούλου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
Για την υπ’αριθμ. 2/2017 - MIS 5000490 Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ
Με την παρούςα αύτηςη εκδηλώνω το ενδιαφϋρον μου ςτο πλαύςιο τησ υπ’ αριθμ. 2/2017 – MIS
5000490 (αρ.πρωτ.: 40428/13-10-2017) Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ του Κ.Ε.Θ.Ι., η
οπούα αφορϊ ςτη ςυγκρότηςη Μητρώου Χυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΣΜΗΜΑ Β), ςτο πλαύςιο τησ
Δρϊςησ 2 «Χυχολογικό Εποπτεύα ςτα ςτελϋχη για την υποςτόριξη και την ενδυνϊμωςό τουσ» του
Τποϋργου 1 με τύτλο: «Επύβλεψη / Παρακολούθηςη και υντονιςμόσ των Δομών του Δικτύου για την
Πρόληψη και την Καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ» τησ Πρϊξησ: «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ
Εμβϋλειασ για την καταπολϋμηςη τησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό MIS 5000490 ςτο Ε.Π.
«Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020».
ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ/-ΝΗ
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατϋρα

Όνομα
Μητϋρασ

ΑΥΜ

Δ.Ο.Τ.

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ
ΑΜΚΑ
Διεύθυνςη Κατοικύασ
Πόλη

Σαχυδρομικόσ
Κώδικασ

ταθερό τηλϋφωνο

Κινητό τηλϋφωνο

Ηλεκτρονικό Διεύθυνςη
Fax
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΑΙ
(ςημειώςτε με Φ την πόλη)
ΑΣΣΙΚΗ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Καβϊλα
Ιωϊννινα

ΗΠΕΙΡΟ

Πρϋβεζα
Ωρτα
Μυτιλόνη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Φύοσ
ύροσ
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Κωσ
Ρόδοσ
Ζϊκυνθοσ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
Κεφαλονιϊ
Ηρϊκλειο
ΚΡΗΣΗ

Φανιϊ
Ρϋθυμνο
Σρύπολη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

Καλαμϊτα
Κόρινθοσ
Λϊριςα

ΘΕΑΛΙΑ

Σρύκαλα
Βόλοσ
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Πϊτρα
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πύργοσ
Αγρύνιο
Λαμύα

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Θόβα
Φαλκύδα
Κοζϊνη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Υλώρινα
Καςτοριϊ

υνημμϋνα υποβϊλλω:
1. ………………….……………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνύα: …/ …/ …
Ο/Η Αιτών/-ούςα
(υπογραφό)
Το ΚΕΘΙ δεςμεύεται ότι τα προςωπικά δεδομένα που υποβάλλονται,
δεν θα χρηςιμοποιηθούν για άλλη χρήςη, ούτε και θα εκχωρηθούν ςε τρίτουσ.
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