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Πρόσκληση με αρ 02/2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την 
Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.),  έχοντας υπόψη: 
 
-  Τις διατάξεις του Ν. 2716/99 «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα της παραγράφου 5 του αρ. 4, όπως τροποποιήθηκε 
με το αρ. 27 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/09-12-2013) 

- Tην αριθ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός 
του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα. Την υπ’ αριθ. Y5α,β/Γ.Π.οικ.39321 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής 
υγείας» 

- Την με αρ. Υ5Β/Γ.Ποικ.56675/11-06-2013 (ΦΕΚ 1426/Β/11.06.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής  Απόφασης Α3α/οικ.876/16.05.2000 «Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και 
των Προγραμμάτων Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν. 2716/1999» (ΦΕΚ Β’ 
661/23.05.2000) 

- Την αριθ. 4 / 07-05-2019  απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη σύναψη σύμβασης αορίστου χρόνου με 1 Ψυχολόγο- Σύμβουλο Απασχόλησης για το Εξειδικευμένο 
Κέντρο Ημέρας – «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου». 

- Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
 

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης (οχτώ ωρών ημερησίως – πρωινό ή/και απογευματινό) με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών ΠΕ Ψυχολόγου - Σύμβουλος Απασχόλησης, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας –«Κέντρο 

Κοινωνικού Διαλόγου»» της ΠΕΨΑΕΕ για να  καλύψει ανάγκες του Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης.  
 

Περιγραφή Κέντρου  

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας -«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» (ΕΚΗ –«ΚΚΔ») είναι μια εναλλακτική 

μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που προσφέρει τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο του 9ου τομέα 

ψυχικής υγείας (ΤΟΨΥ). Αποτελεί μια εναλλακτική μονάδα ψυχικής υγείας προσανατολισμένη στην 

επαγγελματική ένταξη και επανένταξη ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς  και στην 

πραγματοποίηση εναλλακτικών και καινοτόμων δράσεων για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των  ληπτών, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και προκαταλήψεων, 

την συνδημιουργία και τον διάλογο με την κοινωνία, δίνοντας έμφαση στην θεραπευτική και 

αποκαταστασιακή λειτουργία της τέχνης και του πολιτισμού.  

Απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής νόσου. Δεν έχει τη δυνατότητα 

να υποστηρίξει άτομα: α) με οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία, β) με μέτρια ή σοβαρή νοητική υστέρηση 
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ή βαριά αυτιστική συμπτωματολογία, γ) με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, δ) με εξάρτηση από τοξικές 

ουσίες ή ε) με σοβαρά σωματικά προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένη περίθαλψη. 

 

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» έχει ως κύριους στόχους: 

 Την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ανάδειξη των εξυπηρετούμενων σε ενεργούς πολίτες. 

 Τη στήριξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες για να προετοιμαστούν και να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας 

 Την ενεργοποίηση και συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω συγκεκριμένων 

δράσεων όπως:  η δημιουργική απασχόληση, η διεύρυνση των κοινωνικών και ατομικών 

δεξιοτήτων, η επανένταξη και η κοινωνικοποίηση μέσω της συμμετοχής στην διοργάνωση και 

υλοποίηση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ομάδων. 

 Τη διενέργεια προγραμμάτων ενημέρωσης και αγωγής κοινότητας. 

 Την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινότητας για την 

καταπολέμηση του στίγματος 

 Την ανάπτυξη του εθελοντισμού και την αξιοποίηση του δικτύου εθελοντών για την ωφέλεια των 

εξυπηρετούμενων. 

Η φιλοσοφία του Κέντρου εστιάζει σε πέντε βασικά σημεία: 

 μένω ενεργός,  

 μαθαίνω- αναπτύσσω-αποκτώ νέες δεξιότητες,  

 δημιουργώ-εκφράζομαι, συμμετέχω,  

 διασκεδάζω-χαλαρώνω.  
 

Η οργάνωση των δράσεων του Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου στηρίζεται στις βασικές αρχές της 

μεθοδολογίας του «Recovery» (Ανάκαμψη). Η «ανάκαμψη» είναι μια ιδέα που κυριαρχεί τα τελευταία 

χρόνια στην συζήτηση για την παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στηρίζεται κυρίαρχα στις αρχές 

της συνοδοιπορίας και της συνδημιουργίας επαγγελματιών και ληπτών. Θέτει στο επίκεντρο ένα σύνολο 

αξιών για το δικαίωμα του ατόμου να οικοδομήσει μια ζωή με νόημα με βάση τα «θέλω», τα «μπορώ» και 

τα «πρέπει» του, με ή χωρίς τη συνέχιση της παρουσίας συμπτωμάτων της ψυχικής του ασθένειας. Η 

«ανάκαμψη» βασίζεται στις ιδέες της αυτοδιάθεσης και της αυτοδιαχείρισης. 
 

Στο ΕΚΗ -«ΚΚΔ» λειτουργούν 2 γραφεία / υπηρεσίες:  

Α. Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης (ΥΠΑΠ) & της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και  

Β. Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης (ΓΕΔΕ). 
 

Το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε άτομα 

με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ηλικίας 18 έως 65 ετών, έχοντας ως κύριο στόχο την υποστήριξη τους στην 

εύρεση και διατήρηση μιας θέσης εργασίας που τους ταιριάζει, είτε στην ελεύθερη είτε στην 

προστατευμένη αγορά εργασίας. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στο δικαίωμα και στην δυνατότητα που έχουν 

όλοι οι άνθρωποι για εργασία και στη βαθιά πίστη ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες μπορούν μέσα από την εξατομικευμένη και διαρκή υποστήριξη να βρουν αλλά 

και κυρίως να διατηρήσουν μια θέση εργασίας. 
 

Το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση στο χώρο της ψυχικής 

υγείας. Απευθύνεται στην κοινότητα, υποστηρίζει τη συνδημιουργία, αποσκοπεί στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων, καθώς και στον αποστιγματισμό της διαφορετικότητας και την άρση 

των προκαταλήψεων που βαραίνουν τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τους θέτουν στο κοινωνικό 
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περιθώριο. Στόχος του είναι με την ανάπτυξη εναλλακτικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 

δράσεων και ομάδων να παρέχει ευκαιρίες για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία και για ανταλλαγή 

εμπειριών ανάμεσα στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την κοινότητα. Επιπρόσθετα με την 

παράλληλη αξιοποίηση της τέχνης και του πολιτισμού ως μέσα για την βελτίωση των δυνατοτήτων 

έκφρασης και δημιουργίας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με παράλληλη βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους και της δυνατότητας συμμετοχής τους παρέχει ένα περιβάλλον με χαρά, ατμόσφαιρα και 

δημιουργία. 

Στο «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» η τέχνη αντιμετωπίζεται ως κύριο μέσο της εναλλακτικής προσέγγισης 

για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με την τέχνη ως «διαμεσολαβητή» της διαδικασίας, δίνεται έμφαση στη 

διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων, στην  συν-δημιουργία μέσα από την τέχνη και στην πολύτιμη ευκαιρία 

ανοίγματος διαλόγου.  

 

Στην εναλλακτική προσέγγιση με την δημιουργία Ομάδων αντιστοιχώντας αυτές σε εικαστικές ή πλαστικές, 

σε φωνητικές και σε κινητικές ή μιμητικές, αγγίζεται ο προσδιορισμός των καλών τεχνών και ο 

παρελκόμενος ειδολογικός χωρισμός αλλά συγχρόνως προχωρά η διαδικασία και παραπέρα. Η διαδικασία 

κοινωνικής επανένταξης μέσω της τέχνης, που είναι μια σύνθετη μορφή δράσης, έχει επιδίωξη να 

συμβάλλει όχι μόνο θεραπευτικά με την στενή έννοια αλλά  γενικότερα σε επίπεδο επανένταξης και 

απόκτησης δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται ή αποκτώνται μπορεί να έχουν πολλές 

εφαρμογές στην καθημερινή  ζωή του ωφελούμενου. Βασική επιδίωξη είναι να καταλήγουν  ωφελούμενοι-

επαγγελματίες και εθελοντές σε ένα συλλογικό παραγόμενο αποτέλεσμα. 
 

Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΕΚΗ ΚΚΔ και την εύρυθμη λειτουργία 

του, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης με την εξής περιγραφή:  

 
ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

1 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – 

Σύμβουλοι 
Απασχόλησης  

Σύμβουλος 
Απασχόλησης για το 

ΥΠΑΠ  

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αορίστου 
χρόνου ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 

ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 
1 

 

 

Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων: Κύρια θα παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες - 

αρμοδιότητες, χωρίς η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε αυτές: 

 

 στο Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΥΠΑΠ) 

 Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις  επαγγελματικής συμβουλευτικής 
 Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 Εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας 
 Ένταξη είτε σε εργασία είτε σε επαγγελματική κατάρτιση 
 Υποστήριξη για διατήρηση της θέσης εργασίας 
 Ενέργειες Δικτύωσης με επιχειρηματικότητα/εργοδοσία στην ελεύθερη αγορά εργασίας 
 Ενίσχυση/εξέλιξη του υφιστάμενου Δικτύου Εργοδοτών 
 Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και της κοινής γνώμης σε θέματα εργασίας ατόμων με 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες με στόχο την άρση των προκαταλήψεων 
 Συνεργασία με φορείς και με επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε θέματα απασχόλησης 
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 Διασύνδεση με τους υφιστάμενους και νέους Κοι.Σ.Π.Ε και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις 

 Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ καθώς και με θεσμικούς φορείς και δομές για την απασχόληση και 
την κατάρτιση. 

 Συνεργασία με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας των υπηρεσιών αλλά και τους 

ψυχιάτρους που παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στην μονάδα  με στόχο την 

καλύτερη δυνατή ψυχοκοινωνική επανένταξη των ληπτών 

 Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη παροχή συναισθηματικής κάλυψης. 

 Συμβάλλει στη μείωση του στίγματος και εξάλειψη των διακρίσεων. 

 Σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα, τα οποία θα αναθεωρούνται τουλάχιστον 

ανά εξάμηνο. 

 Συμμετέχουν στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού και συνεισφέρουν στην 

εκπαίδευσή του. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΠΕΨΑΕΕ, του ΕΚΗ -

«ΚΚΔ» και της μεθοδολογίας του «Recovery». 
 

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης αορίστου χρόνου θα είναι από 

την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας των τριών μηνών η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. θα 

προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του κάθε Εργαζομένου και η σύμβαση του δύναται να ανανεωθεί ή όχι. 

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. δικαιούται να μη παρατείνει την μεταξύ τους 

συνεργασία, με έγγραφη ενημέρωση του Εργαζομένου. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η σύμβαση 

δύναται να ανανεωθεί για διάρκεια ΑΟΡΙΣΤΟΥ χρόνου.  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης  

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά τυπικά & πρόσθετα προσόντα 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 

Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και 

Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 

14Α)). 

γ) Πιστοποιημένη εξειδίκευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική  / συμβουλευτική απασχόλησης
1
  

 

δ) 2 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσίας (μισθωτή ή/και σύμβαση έργου) στη συμβουλευτική 

απασχόλησης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες  ή/και από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες2
 

                                                           
1
 Για να ληφθεί υπόψη η εξειδίκευση χρειάζεται να αναφέρεται με σαφήνεια ο αριθμός ωρών συμμετοχής στα 

προγράμματα  ή ο ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. Στην περίπτωση που η 

εξειδίκευση αποδεικνύεται μέσω συμμετοχής σε σεμιναριακά προγράμματα, απαιτούνται τουλάχιστον 350 ώρες. 

Κάτω αυτού του ελάχιστου αριθμού ωρών ο υποψήφιος αξιολογούμενος θα αποκλείεται (on/off κριτήριο). Είναι στη 

διακριτή ευχέρεια της Επιτροπής να ζητήσει από τον υποψήφιο προσκόμιση βεβαίωσης / τίτλου συνάφειας γνωστικού 

αντικειμένου με τη θέση προκήρυξης.    



   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΜΒ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης  

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά τυπικά & πρόσθετα προσόντα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω τρία κριτήρια (α, β, γ, δ ) θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο 

αξιολόγησης.  

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (μισθωτή ή/και σύμβαση έργου) σε συναφείς φορείς                            

(ν. 2716/1999) μετά τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.  

 Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς  

 Πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  

 
Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης): 

 Ευχέρεια στην επικοινωνία  

 Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα 

 

Ποσόστωση κριτηρίων επιλογής  

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας, η 

ποσόστωση των κριτηρίων επιλογής καθορίστηκε ως εξής:  

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμολόγηση  

Συνολική συναφής έμμισθη επαγγελματική εμπειρία (μισθωτή ή/και 
σύμβαση έργου) ως Σύμβουλος απασχόλησης σε άτομα με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες   

25 

Συναφής έμμισθη επαγγελματική εμπειρία (μισθωτή ή/και σύμβαση έργου) 
ως Σύμβουλος απασχόλησης σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

10 

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (μισθωτή ή/και σύμβαση έργου) σε 
συναφείς φορείς (ν. 2716/1999) μετά τη λήψη της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, όπου απαιτείται 

5 

Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς 5 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  5 

Τουλάχιστον καλή Γνώση μιας Ξένης Γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών) 5 

Βαθμός πτυχίου  5 

Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε επαγγελματική συμβουλευτική / 
συμβουλευτική απασχόλησης, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος με 
συνάφεια στο αντικείμενο  

15 

Βαθμός συνέντευξης (δυναμικός χαρακτήρας, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
οργάνωση, συνεργασία στην ομάδα, κατανόηση φιλοσοφίας ΕΚΗ-ΚΚΔ, 
εμπειρία στην υποστηριζόμενη απασχόληση ψυχικά ασθενών κλπ) 

25 

Σύνολο 100 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

                                                                                                                                                                                                   
2
 Για κάθε επόμενο έτος έμμισθης αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας, προβλέπεται  σχετική μοριοδότηση κατά την 

αξιολόγηση των αιτήσεων.  
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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 στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και 

διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

 Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) 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 στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή 

εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 
 

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται ΜΟΝΟ η 

προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και της σχετικής συνοδευτικής 

αίτησης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το 

πτυχίο τους στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής 

εμπειρίας / προϋπηρεσίας (βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα συνοδευόμενη από ενδεικτικά 

παραστατικά (π.χ. σχετική σύμβαση, ΑΠΥ κλπ)), πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης 

χρήσης Η/Υ κ.α.) θα κατατεθούν από τα άτομα που θα επιλεγούν όταν ζητηθεί από το φορέα σε 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. Επίσης, μαζί με τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά 

απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί στα κάτωθι: 

- Κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για  
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί και τέλος ότι 
λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης Προσωπικού η οποία, θα 

προβεί σε αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη 

στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι πέντε (5) υποψήφιοι, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την 

υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη (5η) θέση, θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι 

που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία για την πέμπτη θέση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα 

στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση  σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την 

προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων (η δυναμικότητα του χαρακτήρα, η ευχέρεια στην 

επικοινωνία και στην οργάνωση, η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, η εμπειρία σε θέματα Τέχνης και 

Πολιτισμού, κατανόηση της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας στη λειτουργία του ΕΚΗ -«ΚΚΔ»). Ωστόσο, 

κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και λόγω των ειδικών απαιτήσεων του ρόλου του Ψυχολόγου- 

Συμβούλου απασχόλησης στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας –«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου», η Επιτροπή 

θα δύναται επιπροσθέτως να εφαρμόσει προφορικά μια συγκεκριμένη δοκιμασία μελέτης περίπτωσης 

(case study) προκειμένου να της δοθεί καλύτερη εικόνα και να υποστηρίξει την τελική επιλογή των 

υποψηφίων. Η διαδικασία θα εφαρμοστεί, αν απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση 

σωστής γνώμης για τις ειδικές γνώσεις και την εξειδικευμένη εμπειρία αναφορικά με το εύρος και την 

κρισιμότητα των αρμοδιοτήτων που θα κληθεί να αναλάβει ο κάθε Ψυχολόγος- Σύμβουλος απασχόλησης. Η 

εν λόγω δοκιμασία θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία της διαδικασίας της 
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συνέντευξης. Η Επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων και η κατάταξη τους γίνεται στο 

σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή αξιολόγησης Προσωπικού. Τα προσωρινά τους αποτελέσματα 

δημοσιεύονται και ενστάσεις υποβάλλονται κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως 

και την κατακύρωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση τους. Αρμόδια για την εξέταση 

των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και συντάσσει εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο 

της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση την 

αποδοχή ή την απόρριψη κάθε ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της 

διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών ημερών από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των 

υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Η Επιτροπή εισηγείται στη 

διοίκηση του φορέα προς έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, με τον πρώτο στη σειρά 

κατάταξης υποψήφιο. Η γνωστοποίηση της πρόσληψης του Ψυχολόγου- Συμβούλου απασχόλησης, γίνεται 

μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υπογράψουν σύμβαση με την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης  της πρόσληψης.  

 
Τελικές διατάξεις 

1. Με την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης (οχτώ ωρών ημερησίως) και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι 

ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει 

οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας. 

 

2. Από την τελική κατάταξη των 5 πρώτων υποψηφίων θα δημιουργηθεί μητρώο δυνητικών 

εργαζομένων. Θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών και στο μητρώο αρχικά θα ανατρέχει ο 

φορέας για σύναψη σύμβασης προς αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων αναπλήρωσης. Η ισχύς 

του μητρώου θα είναι διετής. 

 

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά 

(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την Τετάρτη 29/05/2019 στη Διεύθυνση:   

«ΕΚΗ- «ΚΚΔ» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, Αθήνα, Τ.Κ. 104.39» 
 

Με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΗ – «ΚΚΔ» ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. / 

αρ. προκηρ 02/2019.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση κατάθεσης στα Γραφεία οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και ώρα 14:00 
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Σημειώνεται ότι από την καταληκτική ημερομηνία 29/05/2019 θα υπάρχει αναμονή για παραλαβή 

αιτήσεων με σφραγίδα ταχυδρομείου την 29/05/2019 μέχρι και 05/06/2019. Όσες αιτήσεις περιέλθουν 

μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Στις 06/06/2019 η 

Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Πληροφορίες:  

 στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:30 – 13:30, τηλ. 210-88.18.946, κα Αγγελίδου Μυρτώ 

 από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.pepsaee.gr 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pepsaee.gr/

