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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για το έργο « Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας   

από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β/2001) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του 

άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου», όπως 

τροποποιήθηκε από την με αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ50552/29.05.2013 Υπουργική Απόφαση. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (ΦΕΚ Β 2932/2017) με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών 

ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης 

λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων 

Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/ 1999» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

4. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1.11.2016  (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’αριθ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31-7-2015 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»  

5. Την υποπερίπτωση ιζ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234Α/2009) βάση της οποίας 

ορίζεται ότι «Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999)  δεν υπάγεται στις 

διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994» 

mailto:info@epropsi.gr
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6. Το καταστατικό ίδρυσης της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. 

7. Την Α.Π. 2107/11-10-2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928 στο Ε.Π. 

«Ήπειρος» 2014-2020 

8. Την αρ.πρωτ.552/1-9-2020 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. 

9. Τις υπ’ αριθ. …./2-9-2021 και …/2-9-2021 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. 

 

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας  Ηπείρου καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

την κάλυψη : 

μίας (1) θέσης ειδικότητας Ψυχολόγου 

μίας (1) θέσης ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ ή ΤΕ 

μίας (1) θέσης ειδικότητας Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ* 

με σύμβαση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης  ορισμένου χρόνου 

*Για την θέση του Ειδικού Παιδαγωγού προτεραιότητα στην επιλογή προσωπικού θα δοθεί στους υποψηφίους που κατέχουν 

βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή. 

 

Οι θέσεις αφορούν την στελέχωση του υποέργου  «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή 

Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» της 

Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-

Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928 το οποίο έκανε έναρξη λειτουργίας την 1/9/2020 και 

χρηματοδοτείται από  το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»,  Άξονας προτεραιότητας: 5 «Ανάπτυξη ανθρωπίνου 

δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό ταμείο. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 

Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  

Η παιδοψυχιατρική υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (Κ.Μ.Ψ.Υ. Ι.-Θ.) 

απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της κοινότητας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στόχος της είναι αφενός η έγκαιρη ανίχνευση τυχόν ψυχιατρικών/ψυχοκοινωνικών 
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προβλημάτων και αφετέρου η αποσυμφόρηση των βεβαρημένων παιδοψυχιατρικών τμημάτων του Τομέα Ψυχικής 

Υγείας (Το.Ψ.Υ.) Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Π.Γ.Ν.Ι. και 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»), με τα οποία υπάρχει άμεση διασύνδεση και 

συνεργασία. 

Η υπηρεσία, ως κλιμάκιο της Κ.Μ.Ψ.Υ. Ι.Θ., παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά / εφήβους και τις οικογένειές τους οι 

οποίοι διαμένουν στις περιοχές της επαρχίας των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας μέσω της σταθερής της 

παρουσίας σε 8 Κέντρα Υγείας των δύο νομών (Κόνιτσας, Βουτσαρά, Πραμάντων, Δερβιζιάνων, Δελβινακίου, 

Μετσόβου, Παραμυθιάς και Μαργαριτίου)  βάση μηνιαίου προγράμματος. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται κατ’ 

οίκον επισκέψεις οι οποίες είναι μια συνήθης πρακτική των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 

 Η υπηρεσία στελεχώνεται ήδη από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Ειδικό παιδαγωγό και αναζητούνται 

υποψήφιοι ειδικότητας Παιδοψυχίατρου για την κάλυψη των αναγκών θέσης πλήρους απασχόλησης.  

ΕΔΡΑ 

Η έδρα της υπηρεσίας  είναι στα Ιωάννινα στην οδό Θ. Πασχίδη 54. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

➢ Τίτλος σπουδών για την ειδικότητα που ζητείται.  

➢ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους υποψήφιους Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς 

➢ Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας κατ’ ελάχιστο.       

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

• Η Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης. 

• Η Επιστημονική δραστηριότητα 

• Ο Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Ψυχικής υγείας  

• Η Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ 

• Η γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : 

➢ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει 

ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.  

➢ Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της 
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στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες 

υποψήφιους) 

➢ Να είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του Κορωνοϊού Covid-19 (άρθρο 206, Ν.4820/2021) 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ : 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος  σπουδών ή 
Διδακτορικό 
Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακός τίτλος  συναφής της ειδικότητας  (5 
βαθμοί) 
Μεταπτυχιακός τίτλος  σε θέματα συναφή με την 
ψυχική υγεία (8 βαθμοί) 
Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης (10 βαθμοί) 

0-10 βαθμοί 

Εργασιακή εμπειρία  
(Ως ειδική εργασιακή 
εμπειρία ορίζεται η  
Συναφής εργασιακή 
εμπειρία σε Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας ή 
Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης) 

Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα : 
Βαθμολογούμενη έως 5 έτη εμπειρίας (2 βαθμοί 
ανά συμπληρωμένο εξάμηνο εργασιακής 
εμπειρίας)  
Ειδική εργασιακή εμπειρία  
Βαθμολογούμενη έως 5 έτη εμπειρίας (2 βαθμοί 
ανά συμπληρωμένο εξάμηνο ειδικής εργασιακής 
εμπειρίας)  
 

0-40 βαθμοί 

Επιστημονική 
δραστηριότητα 

2 βαθμοί ανά δημοσίευση σε Επιστημονικό 
περιοδικό μετά από κρίση. 
0,5 βαθμοί ανά παρουσίαση σε συνέδρια σε 
θέματα ψυχικής υγείας  
(μέγιστη βαθμολογία 10 βαθμοί) 

0-10 βαθμοί 

Γνώση χειρισμού Η/Υ Πιστοποιημένη Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού 
Η/Υ (2 βαθμοί)  

0-2 βαθμοί 

Γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας 

Άριστη γνώση (3 βαθμοί) 
Πολύ καλή Γνώση (2 βαθμοί) 
Καλή Γνώση (1 βαθμός) 

0-3 βαθμοί 

Διαδικασία 
συνέντευξης 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά κριτήρια θα 
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την 
τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής 

0-35 βαθμοί 

Μέγιστη βαθμολογία  100 βαθμοί 

 
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ και 

κοινωνικά κριτήρια 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

➢ Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει από 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης η οποία έχει ορισθεί από το Δ.Σ. της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. 
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➢ Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και ακολούθως, για 

όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα συνταχθεί πίνακας υποψηφίων με αναγραφή των προσόντων τους  και 

θα διενεργηθεί από την επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων. 

➢ Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την 

προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε 

συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, 

εφόσον το κρίνει απαραίτητο.  

➢ Η επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων βάση του 

οποίου, εφόσον εξεταστεί από το ΔΣ του Φορέα, θα συνταχθεί πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων στον 

οποίο όλοι οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας.  

➢ Η ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα γίνει χωρίς ονοματεπώνυμο, με βάσει τον αριθμό 

πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης, στην έδρα και στο site του Φορέα www.epropsi.gr  και  για 

χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση προς 

τον φορέα.  

➢ Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Φορέα, στην οδό Θ. Πασχίδη 54, Ιωάννινα, με αιτιολογημένη 

επιστολή. 

➢ Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και εντός τριών (3) ημερών από 

τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων συντάσσει πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη 

διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.  

➢ Επί της ένστασης αποφασίζει το Δ.Σ. του φορέα, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.  

➢ Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης.  

➢ Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα.  

➢ Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην έδρα και στο site του Φορέα www.epropsi.gr 

➢ Στη συνέχεια καλείται από τον φορέα ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος, ο οποίος πρέπει να αποδεχτεί 

ή όχι τη θέση. Σε περίπτωση άρνησής του καλείται ο επόμενος του πίνακα κατάταξης και ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία, η οποία, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για τον επόμενο του πίνακα κατάταξης έως ότου γίνει η 

πλήρωση της θέσης.  

➢ Η αποδοχή της θέσης από τους επιλεγέντες θα γίνεται με υπεύθυνη Δήλωση 

➢ Μεταξύ των επιλεγέντων και του Φορέα, εντός ενός μηνός από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, 

θα υπογραφούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου 6μήνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. 

http://www.epropsi.gr/
http://www.epropsi.gr/
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους,  ηλεκτρονικά στο e-mail της Εταιρείας 

info@epropsi.gr επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή σε φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. στην οδό 

Θ. Πασχίδη 54, Ιωάννινα ή μέσω ταχυδρομείου* από την Τρίτη 7/9/2021 έως και την Παρασκευή 17/9/2021 και 

ώρες 09:00 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Για κάθε υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος θα λαμβάνει τον 

αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου (ηλεκτρονικά ή δια ζώσης).  

*οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον φέρουν σφραγίδα 

ταχυδρόμησης έως  και την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά* είναι: 

➢ Αίτηση (το έντυπο το αναζητάτε στο www.epropsi.gr ή στην έδρα της Εταιρείας) 

➢ Αντίγραφα των απαραίτητων προσόντων 

➢ Αντίγραφα των πρόσθετων προσόντων 

➢ Βιογραφικό σημείωμα* 

➢ Πιστοποιητικό Εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού Covid-19  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-
14:30 στο τηλέφωνο 26510-33532, Υπεύθυνη Πράξεων : Κοντοδήμου Γεωργία 

 

*ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Τα δικαιολογητικά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό , θεωρείται δεδομένο 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την 
αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας καθώς και κάθε άλλου συνημμένου προσωπικού εγγράφου 
συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. των Προσωπικών σας Δεδομένων με 
σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύναται να 
έχει πρόσβαση  και να τα αποθηκεύει το προσωπικό της Εταιρείας Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. , για  όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 
για την εκπλήρωση του  ανωτέρω σκοπού  και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους Μετά την παρέλευση 
του ενός έτους τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εάν επιθυμείτε συνέχεια της επεξεργασίας θα σας ζητηθεί 
ρητή συγκατάθεση εκ νέου,  βάσει του Κανονισμού. 

Η εταιρεία Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.  σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη 
συγκατάθεσή σας και ότι τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, 
μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας  και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο κάτωθι email, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας δεδομένων της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., 
dpo@epropsi.gr 
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Σελίδα 7 από 7  

Διευκρίνιση σχετικά με το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού : Η Εταιρεία βάσει του άρθρου 206 παρ.2 και 5 του Ν.4820/2021 
δικαιούται να αιτηθεί την επίδειξη του Πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά covid-19 και μόνον για λόγους εξακρίβωσης 
του εμβολιασμού ή μη των υποψηφίων, δηλαδή για σκοπούς υπό την νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχ. β) και η) του Γ.Κ.Π.Δ. χωρίς υποχρέωση τήρησης αντίστοιχου αρχείου. 


