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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

Η  «Η Ασπίδα του Δαυίδ», Σωματείο μη κερδοσκοπικό, ως φορέας λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Εντατικής 

Παρέμβασης βάσει της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς για παιδιά 9-13 ετών με 

διαταραχές αυτιστικού τύπου με έδρα την περιοχή Υμηττού (Ελευθερωτών 27), στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης 

με τίτλο «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από τον Φορέα Σωματείο μη κερδοσκοπικό  για την 

Εντατική Παρέμβαση σε Άτομα Αυτιστικού Φάσματος ΄΄Η Ασπίδα του Δαυίδ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 448067), με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο , έχοντας υπόψη: 

i. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα  άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 
26 αυτού όπως τροποποιήθηκε µε τον3840/01.04.2010 και ισχύει. 

ii. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2716/1999(ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999), «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 

iii. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ64/16-03-2007) Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» 

iv. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης,άρθρο38, όπως ισχύει. 

v. Tην υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας για το Σύστημα Διαχείρισης των 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/9-9-2009 και 
28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19-7-2010) υπουργικές αποφάσεις. 

vi. Την υπ’ αριθ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

vii. Η αριθ. Υ5β/Γ.Π/οικ.12479/25-01-2008 έγκριση σκοπιμότητας με τίτλο «Ίδρυση ενός Κέντρου Ημέρας για  5 
παιδιά 9-13ετων με διαταραχές αυτιστικού τύπου βάσει της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 
Συμπεριφοράς » 

 

Αποφασίζει να προβεί στην δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικοτήτων 

ως ακολούθως: 
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 Ενός Λογοθεραπευτή ΤΕ 

 Ενός Ειδικού παιδαγωγού ΠΕ 

 Ενός Ψυχολόγου ΠΕ 

 Ενός Φυσικοθεραπευτή ΤΕ  

 Ενός Κοινωνικού Λειτουργού  ΤΕ 

 Ενός Οικονομικών επιστημών ΠΕ  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

Το Σωματείο «Η Ασπίδα του Δαυίδ» ασχολείται με την διάγνωση, αξιολόγηση  και εντατική παρέμβαση σε παιδιά με 

Αυτιστικές Διαταραχές σχολικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με είσοδο στο πρόγραμμα την ηλικία των 9 – 13 

ετών. 

Σκοπός είναι η ολοκληρωμένη παροχή υποστήριξης και θεραπείας στα παιδιά του αυτιστικού φάσματος  με την 

επιστήμη της  Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Εxperimental and Applied Behavior 

Analysis” είτε “Intensive Behavioral Intervention”).  

Η Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς  είναι η επιστήμη που στοχεύει στην βελτίωση των 

καθημερινών συμπεριφορών με συνακόλουθο αποτέλεσμα την μείωση ή εξάλειψη μη επιθυμητών κοινωνικών 

συμπεριφορών και την καλύτερη αποδοχή τους από τον κοινωνικό περίγυρο .  

Το θεραπευτικό πρόγραμμα στο Κέντρο Ημέρας σκοπό έχει την εντατική εκπαίδευση των πασχόντων ατόμων, 

καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών που απουσιάζουν από το 

ρεπερτόριό τους. 

Το Πρόγραμμα είναι ένα εντατικό, συστηματικό 8ωρο  πρόγραμμα όπου κάθε άτομο, μετά από  εξατομικευμένη 

αξιολόγηση, διδάσκεται δεξιότητες γνωστικές, αυτοεξυπηρέτησης, αυτοαπασχόλισης,  κοινωνικής συμπεριφοράς, 

εργασιακής απασχόλησης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η μέγιστη δυνατή – ανάλογα με την ηλικία έναρξης του προγράμματος 

παρέμβασης - πρόοδος των ατόμων αυτών σε όλο το φάσμα της ζωής τους. 

 

Αναλυτικότερα, το Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση του Κ.Η  καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για την κάλυψη έξι θέσεων εργασίας. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 Λογοθεραπευτής ΤΕ  

 Ειδικός παιδαγωγός ΠΕ 

 Ψυχολόγος ΠΕ 

Με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 
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και 

 Φυσικοθεραπευτής ΤΕ  

 Κοινωνικός Λειτουργός  ΤΕ 

 Οικονομικών επιστημών ΠΕ  

Με σχέση εργασίας μερικής  απασχόλησης και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Για τους υποψήφιους ψυχολόγους: Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής και  πιστοποιημένη γνώση της  

Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς με υποβολή αναλυτικής βαθμολογίας. 

 

Για τους Ειδικούς Παιδαγωγούς και Λογοθεραπευτές.   

Μαζί με τον ζητούμενο αποδεικτικό τίτλο σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής  απαιτείται η 

πιστοποιημένη γνώση της  Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς με υποβολή 

βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναριακών κύκλων μαθημάτων στην Επιστήμη. 

 

 Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου θα εκτιμηθεί η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από 

ανάλογη προηγούμενη και συναφή δραστηριότητα .  

 Απαιτείται  πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής. Αποδεκτά επίπεδα Β2, C1,C2. 

 Απαιτείται  πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Γνώση χειρισμού στα 

αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)προβολής –παρουσίασης και γ)υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Για τους υποψηφίους στη θέση ΠΕ Οικονομικού απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 

α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Λοιπά κριτήρια επιλογής: 

 Ευχέρεια στην επικοινωνία  

 Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα. 

 Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες. 

 Προγενέστερη ή υφιστάμενη εθελοντική δράση (εξετάζεται στις ειδικότητες εκτός του ΠΕ Οικονομικού). 

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 στο επίπεδο που προσδιορίζεται 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. 
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 Εκπληρώσει (αφορά τους 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. 

Ποσόστωση κριτηρίων επιλογής 

Σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο του φορέα, το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας και την Απόφαση του Δ.Σ, η 

ποσόστωση των κριτηρίων επιλογής καθορίστηκε ως εξής: 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 

 

ΠΕ Ψυχολόγου - Πιστοποιημένη γνώση της  Πειραματικής και 

Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς  με υποβολή αναλυτικής 

βαθμολογίας 

Έως 30 μόρια 

Με την Επιστήμη της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 

Συμπεριφοράς επαγγελματική εμπειρία 

Έως 10 μόρια 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής  Έως 10 μόρια 

Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Έως 10 μόρια 

Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Έως 10 μόρια 

Βαθμός συνέντευξης Έως 30 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Λοιπές  Ειδικότητες (εκτός ΠΕ Οικονομικού) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 

 

Πιστοποιημένη γνώση της  Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 

Συμπεριφοράς   

Έως 25 μόρια 

Με την Επιστήμη της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 

Συμπεριφοράς επαγγελματική εμπειρία 

Έως 15 μόρια 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Έως 10μόρια 

Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Έως 10 μόρια 

Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Έως 10 μόρια 

Βαθμός συνέντευξης Έως 30 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 

Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει: 

ΠΡΟΣ «Ασπίδα του Δαυίδ», Σωματείο μη Κερδοσκοπικό, Ελευθερωτών 27, Υμηττός 17237 

Με την ένδειξη:  για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Κέντρο Ημέρας 

 Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου 

 Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας 

Θα έχει συνημμένα: 

 Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων 

και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν).   

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

Σημείωση: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο 

τους στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων 

γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ) θα κατατεθούν από τα άτομα που θα επιλεγούν σε επικυρωμένα 

αντίγραφα από αρμόδια δημόσια αρχή όταν ζητηθεί από το φορέα. 

 Επίσης σε αυτή τη φάση απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει 

καταδικαστεί  για 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. 2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για  

κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 3. Λόγω καταδίκης, 

έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και το αναλυτικό 

βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση   mitosaspida@gmail.com και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν 

να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλέφωνο 210  9715177. Η συνοδευτική αίτηση του 

βιογραφικού σημειώματος πρέπει να αναφέρει  την  θέση για την οποία συμμετέχει ο υποψήφιος.  

Επίσης για την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων μπορούν να προσέρχονται στην έδρα του 

Φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες επίσης από 10.30΄- 13.30 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή  να την 

αποστείλουν ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).  

 

mailto:mitosaspida@gmail.com
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ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται  στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 

Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της ΕΥΤΥΚΑ. 

Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Τετάρτη 09/04/2014 και λήγει  την Παρασκευή 02/05/2014. Οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού, η οποία θα συσταθεί για 
το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 
α)Αξιολόγηση και βαθμολογία βάσει των τυπικών προσόντων και  των κριτηρίων βαθμολόγησης  
β) προσωπική συνέντευξη 
 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι: 

Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου με την εκπλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως 

αυτά προαναφέρονται. 

Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (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.) 

Αφού γίνει ο έλεγχος και  η αξιολόγηση  βάσει της βαθμολογίας των υποψηφίων, θα ακολουθήσει η διαδικασία 

προσωπικής συνέντευξης στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν αντίστοιχα οι πέντε εκείνοι υποψήφιοι, ανά 

θέση, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία .  

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά τελικής συνολικής 
βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την συνολική  βαθμολόγηση των κριτηρίων. 
 

Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν τα ονόματα των  

επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων εκπαίδευσης, άλλων Τίτλων Σπουδών (εάν 

υπάρχουν), καθώς και  Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) θα καταθέσουν οι επιλεγέντες όταν κληθούν από τον 

Φορέα.  

Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή 
προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. 

Οι επιτυχόντες/ούσες θα εκπαιδευτούν ειδικότερα για το πρόγραμμα του Κ.Η και για τα καθήκοντα τα οποία θα 

αναλάβουν με ευθύνη του Φορέα και του Επιστημονικού Συμβούλου. 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

Οι  συνεργάτες θα παρέχουν κύρια τις παρακάτω υπηρεσίες, χωρίς η συμμετοχή  να περιορίζεται σε αυτές:  

Η συνοδεία των ωφελουμένων στην καθημερινή τους ζωή, περιλαμβάνει διαφόρους τομείς, όπως ενδεικτικά οι 

κοινωνικές δραστηριότητες, ο γνωστικός τομέας, η επικοινωνία, οι προεπαγγελματικές ή επαγγελματικές ασχολίες, 
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καθώς και η υγειονομική φροντίδα. Καθημερινό στόχο αποτελεί η προσπάθεια, για όλο και μεγαλύτερη 

πρωτοβουλία και υπευθυνοποίηση από τη μεριά των ωφελουμένων του Κ.Η. με γνώμονα  τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες του καθενός, στα πλαίσια ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο το οποίο 

συζητείται καθημερινά στις ομάδες των συνεργατών  , επαναξιολογείται και  αναπροσαρμόζεται.  

Η αρμοδιότητα του έγκειται στην υποστήριξη του καθημερινού  προγράμματος παρέμβασης  που έχει στόχους: α) 

την άμεση στήριξη για την ομαλότερη προσαρμογή του κάθε ωφελούμενου στο περιβάλλον β) τη διευκόλυνση της 

κατανόησης των απαιτήσεων, των επιλογών και των αναγκών γ) την εστίαση στην επίλυση τυχόν δυσκολιών και 

στον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων δ) την ενθάρρυνση της αυτονομίας του, μέσω της εκπαίδευσής του σε τομείς 

που αφορούν στην καθημερινότητα  μέσα στο τυπικό σχολικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, στ) την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον εαυτό του σε κάθε πρόκληση-κατάκτηση της καθημερινότητας, ζ) την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης στον εαυτό του σε κάθε πρόκληση-κατάκτηση της καθημερινότητας. 

Ο κάθε εργαζόμενος εντάσσεται στην Διεπιστημονική Θεραπευτική Ομάδα και θεωρείται ισότιμο μέλος της. 

Αναλαμβάνει καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Κέντρου Ημέρας, καθήκοντα 

που  απορρέουν από τους γενικούς θεραπευτικούς στόχους, με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα που πρέπει να 

υπάρχει ανάμεσα σε ρόλους-καθήκοντα της Θεραπευτικής ομάδας και συγχρόνως  αναλαμβάνει τομείς και 

δραστηριότητες σχετικούς με αυτήν. 

Ως νέο μέλος της Δ.Θ.Ο. περνά ένα στάδιο γνωριμίας με το θεραπευτικό πλαίσιο του φορέα, στο τέλος του 

οποίου αποφασίζεται από κοινού η οριστικοποίηση της συνεργασίας. 

Η αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων που απαρτίζουν τη Θεραπευτική Ομάδα 

αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας. 

 

 Αμοιβή εργαζόμενου 

Ο εργαζόμενος θα αποζημιώνεται μηνιαία  σύμφωνα  με τα οριζόμενα από την εποπτεύουσα υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας, τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας. Στην παρούσα χρονική περίοδο οι αμοιβές συντάσσονται με αυτές 

του ενιαίου μισθολογίου. 

 

Τελικές διατάξεις 
Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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. 
       

            Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
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