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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975  

 
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. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 96), όπως έχει τροποποιηθεί και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου Υπουργικών Αποφάσεων που ορίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας και χρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 

- Την Ενταγμένη Πράξη με τίτλο: «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Πανελλαδική 
Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) στην Περιφέρεια Αττικής 
(Σταδιακής Εξόδου)», Υποέργο 3 «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Εξειδικευμένο Κέντρο 
Ημέρας – «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου»», με MIS 447975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού», του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 
Α’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

- 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. 

-  Tην αριθ. 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 
αριθ. 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. 
 

- 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. 

- Tην αριθ. Α3α/οικ 876 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων 
Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα 

- Τις αριθ. 4_7/4/2015 και 5_05/05/2015 αποφάσεις Δ.Σ.  

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

 

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

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

απασχόλησης (οχτώ ωρών ημερησίως) στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας από τον Φορέα Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική 

Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) στην Περιφέρεια Αττικής (Σταδιακής Εξόδου)» (MIS 447975) για τις δομές της.            

 

Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας των μονάδων Οικοτροφείο «Αθηνά» 

και Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας –«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» και την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία αυτών, 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:  
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ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΚΗ ΚΚΔ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                     
(8 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ) 

2 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΕΚΗ ΚΚΔ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                      
(8 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ) 

1 

3 
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 

«ΑΘΗΝΑ» 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                          

(8 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ) 
1 

 

Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων: Κάθε κατηγορία επαγγελματία θα παρέχει τις παρακάτω 

υπηρεσίες, χωρίς η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε αυτές: 

 

ΚΩΔ 1 – ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

 Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης στους ωφελούμενους του ΕΚΗ ΚΚΔ σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

 Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στους συγγενείς των ωφελουμένων του ΕΚΗ ΚΚΔ  

 Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις  παρέμβασης στην κοινότητα  

 Οργανώνει και συμμετέχει σε βιωματικά σεμινάρια 

 Παρέχει υπηρεσίες καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Δημιουργεί και επικαιροποιεί τους ατομικούς φακέλους (φυσικό αρχείο) των εξυπηρετούμενων του Κέντρου 

καθώς και του ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία των ωφελουμένων  

 Συμμετέχει και υλοποιεί πρωινές και απογευματινές εναλλακτικές ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 

επανένταξης ως επιβλέπων/ουσα ή /και ως συντονιστής/στρια  

 Συμμετέχει στο σχεδιασμό του πρωινού και απογευματινού προγράμματος του ΕΚΗ ΚΚΔ (εντός και εκτός της 

δομής) 

 Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων. 

 Επικοινωνεί με δομές και ΝΠΔΔ για λήψη ιστορικών, επικοινωνία με ψυχιάτρους, αναζήτηση και λήψη 

προσωπικών στοιχείων ωφελουμένων ή/και ιατρών κλπ.  

 Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην παροχή συναισθηματικής κάλυψης των 
εξυπηρετούμενων. 

 Συμβάλλει με δράσεις ευαισθητοποίησης στην καταπολέμηση του στίγματος και εξάλειψη των διακρίσεων. 

 Σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα, τα οποία θα αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά εξάμηνο. 

 Συμμετέχει στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού και συνεισφέρει στην εκπαίδευσή του. 

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

εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας του. 

 Συνεργάζεται με τα μέλη των Διεπιστημονικών Ομάδων των άλλων Μονάδων  της ΠΕΨΑΕΕ στο πλαίσιο της 

δικτύωσης και των βασικών αρχών του φορέα για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. 

 Οργανώνει και προάγει τις  δράσεις δικτύωσης εντός ΤεΨΥ και ευρύτερα. 
 

ΚΩΔ 2 – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Πραγματοποιεί σύνταξη και αρχειοθέτηση κειμένων- επιστολών,  

 Οργανώνει-συγκροτεί το φυσικό αρχείο της Μονάδας και αναλαμβάνει την καθημερινή μέριμνα 

αρχειοθέτησης εγγράφων, 

 Διαχειρίζεται και διακινεί αλληλογραφίας με όλα τα μέσα,  

 Διαχειρίζεται το πρωτόκολλο καθώς και το εμπιστευτικό πρωτόκολλο με το αντίστοιχο διαβαθμισμένο φυσικό 
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αρχείο, 

 Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της δομής σχετικά με την 

παρακολούθηση του καθημερινού προγράμματος της δομής,  

 Βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των δομών της ΠΕΨΑΕΕ αναφορικά με τη 

διαχείριση διοικητικών θεμάτων, 

 Αναλαμβάνει τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,  

 Ασχολείται γενικότερα με εργασίες γραφείου και φροντίζει για την καλή οργάνωση του γραφείου, 

 Εισάγει στοιχεία /δεδομένα στον πίνακα κοστολόγησης σύμφωνα με τα τιθέμενα πλαίσια του Υπουργείου 

Υγείας,  

 Συμμετέχει στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού, 

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

εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας του και έχει ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή σε δραστηριότητες και 

στοχευμένες δράσεις της Μονάδας. 

 

ΚΩΔ 3 – ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Συμβάλλει στην επανάκτηση και βελτίωση των  κοινωνικών δεξιοτήτων των μελών του οικοτροφείου, καθώς 

και στην επανένταξη και ενσωμάτωση τους στην ευρύτερη κοινότητα. 

 Οργανώνει και υλοποιεί ομαδικά ή ατομικά προγράμματα δεξιοτήτων ατομικής υγιεινής, αυτοφροντίδας. 

 Συντονίζει ομάδες που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία. 

 Συνεργάζεται με το νοσηλευτικό προσωπικό με σκοπό τη φαρμακευτική συμμόρφωση, την εποπτεία της 

φαρμακοληψίας των ενοίκων. 

 Συνεργάζεται με το νοσηλευτικό προσωπικό στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. 

 Συνεργάζεται με τον ψυχίατρο με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης. 

 Σχεδιάζει και εφαρμόζει  προγράμματα Αγωγής Υγείας. 

 Συμβάλλει και συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής κοινότητας, 

αποστιγματισμού και ευαισθητοποίησης. 

 Σχεδιάζει και ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ατομικά θεραπευτικά πλάνα, με την κλινική εικόνα, 

υγιεινή κ. α, απεικονίζοντας ολιστικά την κατάσταση και πορεία υγείας των ενοίκων (follow up). 

 Συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενοίκων.  

 Διενεργεί προληπτικούς ελέγχους με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση (screening test) μεταδιδόμενων ή μη 

μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

 Πραγματοποιεί σωματομετρήσεις και λήψεις ζωτικών σημείων. 

 Μεριμνά για την εμβολιαστική κάλυψη των ενοίκων, αλλά και του προσωπικού.  

 Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες υγείας και διασυνδέεται με υπηρεσίες υγείας, συνοδεύοντας  και 

παραπέμποντας  ενοίκους σε αυτές, όπου κρίνεται σκόπιμο. 

 Συμμετέχει στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού και συνεργάζεται με τη Διεπιστημονική 

Ομάδα του Οικοτροφείου με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και τη διασφάλιση της ομαλής και ποιοτικής 

διαβίωσης  των ενοίκων. 

 Συνεργάζεται με τα μέλη των Διεπιστημονικών Ομάδων των Κ.Η της ΠΕΨΑΕΕ στο πλαίσιο της δικτύωσης και 

των βασικών αρχών του φορέα. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΠΕΨΑΕΕ, του Οικοτροφείου και της 

εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας του και έχει ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή σε δραστηριότητες και 

στοχευμένες δράσεις της Μονάδας. 
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Διοικητική αντιμετώπιση των Συμβάσεων: Το μισθολογικό κόστος των συμβάσεων των εργαζομένων για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου με τις αιτούμενες υπηρεσίες εντάσσεται αρχικά στην συγχρηματοδοτούμενη 

πράξη και εκτείνεται χρονικά έως και τη λήξη της Ενταγμένης Πράξης. Στη συνέχεια εντάσσεται στο πλαίσιο των 

διατάξεων κάλυψης και χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 2544) του Υπουργείου Υγείας όπου και 

υπάγεται ο φορέας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Αρχικά θα γίνει δοκιμαστική 

σύμβαση ορισμένου χρόνου με διάρκεια τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας των πρώτων τριών μηνών η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. θα 

προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εργαζομένου. Η θετική αξιολόγηση θα σηματοδοτήσει την συνέχιση της 

σύμβασης του εργαζομένου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. δικαιούται να διακόψει την μεταξύ 

των μερών συνεργασία, με έγγραφη ενημέρωση του εργαζομένου.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

θέσης  
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 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, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια/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) Έμμισθη επαγγελματική εμπειρία στη θέση ενδιαφέροντος σε Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας 

δ) Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών 

ε) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  

Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα αποτελούν κριτήρια εισόδου στην αξιολόγηση ή αποκλεισμού (κριτήρια 

on/off). 

 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

 Εθελοντική εργασία σε συναφείς μονάδες / φορείς Ψυχικής Υγείας  

 Εξειδίκευση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και ατομικής – ομαδικής ψυχοθεραπεία. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τον τίτλο σπουδών 

 Επιπλέον δικαιολογητικά που θα συμβάλλουν στο σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας των προσόντων 

και ικανοτήτων του υποψηφίου για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης, στις στοχευμένες 

δράσεις και στο εύρος αυτών του κέντρου ημέρας (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και 

παρακολούθησης από ομάδες σχετικές με θέατρο, μουσική, θεατρικά εργαστήρια, παραστάσεις).  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

θέσης  
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 

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

β) Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση σε μονάδα / φορέα Ψυχικής Υγείας  

γ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

δ)  Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών 

ε) Αποδεδειγμένη Εμπειρία στο σύστημα καταγραφής των θεραπευτικών πράξεων στο σύστημα 

κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από μονάδες Ψυχικής Υγείας. (αποδεικνύεται με βεβαίωση 

εργοδότη) 

Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα αποτελούν κριτήρια εισόδου στην αξιολόγηση ή αποκλεισμού (κριτήρια 

on/off)  

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού σε φορείς 

/οργανισμούς/ εταιρείες εκτός του χώρου της Ψυχικής Υγείας 

 Επιπλέον δικαιολογητικά που θα συμβάλλουν στο σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας των 
προσόντων και ικανοτήτων του υποψηφίου για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης, στις 
στοχευμένες δράσεις και στο εύρος αυτών του κέντρου ημέρας καθώς το στέλεχος συμμετέχει στις 
δράσεις του ΕΚΗ ΚΚΔ και των δυο πόλων δράσης αυτού, θα συντονίζει ομάδες θεωρητικής 
κατάρτισης, και απόκτησης δεξιοτήτων καθώς και θα επιμελείται εκδοτικά και άλλα κειμενικά 
παράγωγα της ΠΕΨΑΕΕ.  

3 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια/Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας (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) Έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην 
κοινότητα.  

δ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  

 

Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα αποτελούν κριτήρια εισόδου στην αξιολόγηση ή αποκλεισμού (κριτήρια 

on/off)  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

θέσης  
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

 Εθελοντική εργασία σε συναφείς μονάδες / φορείς Ψυχικής Υγείας  

 Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τον τίτλο σπουδών 

 Επιπλέον δικαιολογητικά που θα συμβάλλουν στο σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας των προσόντων 
και ικανοτήτων του υποψηφίου για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης, σε στοχευμένες 
δράσεις  στεγαστικών δομών. 

 

Λοιπά κριτήρια επιλογής που θα συνεκτιμηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: 

 Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης 

 Ικανότητα στην επικοινωνία  

 Ικανότητα στην οργάνωση και στην λειτουργία στο πλαίσιο ομάδας 

 Στοιχεία προσωπικότητας 

 

Βαθμολόγηση κριτηρίων επιλογής  

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

των κριτηρίων επιλογής καθορίστηκε ως εξής:  

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ κωδικός θέσης : 1  Βαθμολόγηση  

 Έμμισθη επαγγελματική εμπειρία στη θέση ενδιαφέροντος σε Κέντρα Ημέρας 
Ψυχικής Υγείας 

25 

Εθελοντική εργασία σε συναφείς μονάδες / φορείς Ψυχικής Υγείας 5 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  5 

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) 5 

Βαθμός πτυχίου  10 

Εξειδίκευση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και ατομική – ομαδική 
ψυχοθεραπεία  

10 

Μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια στο αντικείμενο 5 

Βαθμός συνέντευξης 35 

Σύνολο  100 

 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ κωδικός θέσης : 2 Βαθμολόγηση 

Έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού 
σε φορείς /οργανισμούς/ εταιρείες εκτός του χώρου της Ψυχικής Υγείας 

20 

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση σε μονάδα / φορέα Ψυχικής Υγείας 10 

Αποδεδειγμένη Εμπειρία στο σύστημα καταγραφής των θεραπευτικών πράξεων στο 
σύστημα κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από μονάδες Ψυχικής Υγείας 

5 

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) 10 

Βαθμός πτυχίου  10 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  10 

Βαθμός συνέντευξης  35 

Σύνολο  100 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ κωδικός θέσης : 3 Βαθμολόγηση 

Έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστική μονάδα ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης στην κοινότητα. 

25 

Εθελοντική εργασία σε συναφείς μονάδες / φορείς Ψυχικής Υγείας 5 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  10 

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) 10 

Βαθμός πτυχίου  10 

Μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια στο αντικείμενο 5 

Βαθμός συνέντευξης 35 

Σύνολο  100 

 
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 

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 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, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 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 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 έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για  κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, 
έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί και τέλος ότι λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 

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 αντίστοιχα οι πέντε (5) εκείνοι υποψήφιοι ανά κατηγορία θέσης, 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). Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και λόγω των ειδικών 

απαιτήσεων και του εύρους των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών στις δομές, η επιτροπή θα δύναται 

επιπροσθέτως να εφαρμόσει προφορικά μια συγκεκριμένη δοκιμασία περίπτωσης 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 
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στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα και την ανταπόκριση στο εύρος και την κρισιμότητα των 

αρμοδιοτήτων που θα κληθούν να αναλάβουν οι επαγγελματίες.Η εν λόγω δοκιμασία θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

συνολική βαθμολογία της διαδικασίας της συνέντευξης. Η επιτροπή δύναται αφενός να ορίσει στάδια/φάσεις της 

πρόσθετης δοκιμασίας και αφετέρου να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως 

αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση και την ποσόστωση 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 Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 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, 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 

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. 

 
 
Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

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

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

σημείωμα, μέχρι και την 25/05/2015 ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και της ταχυδρομικής 

παραλαβής) 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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                    

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ                

ΜΕ MIS 447975 / ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ: ………. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης   
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

  
 

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 Τώρου Μίνα 

 από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.pepsaee.gr 

 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr          

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης  

http://www.pepsaee.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/

