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Πρόσκληση Σύναψης Σύµβασης Έργου 
 

 
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.), 

στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Κωδ. ΟΠΣ 312120) για τον Άξονα Προτεραιότητας Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», 
επιθυµεί να συνάψει σύµβαση έργου παροχής υπηρεσιών µε φυσικό πρόσωπο ως  
επιστηµονικά υπεύθυνο της πράξης. 
 
1. Αντικείµενο Σύµβασης: Ο επιστηµονικά υπεύθυνος θα παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 
• παροχή επιστηµονικής καθοδήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης,  
• συµµετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης της πράξης για τον προγραµµατισµό, 

την οργάνωση και την υλοποίηση περιφερειακών συναντήσεων, εθνικού 
συνεδρίου και εθνικής συνδιάσκεψης, 

• συµµετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης της πράξης για τον προγραµµατισµό, 
την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 
επιµόρφωσης εκπαιδευτών, 

• συµµετοχή στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, 
• συµµετοχή στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών άλλων υποέργων της 

πράξης, των οποίων η θεµατική προσιδιάζει µε τις παρεχόµενες από αυτόν 
υπηρεσίες. 

 
Ο επιστηµονικά υπεύθυνος υποχρεούται να παρευρίσκεται σε τακτές και συχνές 
συναντήσεις στις εγκαταστάσεις της ΕΣΑµεΑ, τις µέρες και τις ώρες λειτουργίας του 
φορέα, προκειµένου να συµµετέχει στην παρακολούθηση της πράξης και να λαµβάνει 
µέρος στις συσκέψεις των στελεχών του φορέα, των οποίων η θεµατική θα 
προσιδιάζει µε τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες. Επιπλέον, θα δύναται να 
πραγµατοποιεί ταξίδια στο εσωτερικό για τις ανάγκες της πράξης (περιφερειακές 
συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεµινάρια, κ.λπ.), σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που θα 



προσδιορίζονται από τον φορέα. Τα παραπάνω θα προσδιοριστούν στη σύµβαση 
µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών. 
 
2. Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης: Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα 
συναφθεί θα είναι µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Σε περίπτωση παράτασης του 
φυσικού αντικειµένου της Πράξης, η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα παραταθεί, 
χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκειά της να µπορεί να ξεπεράσει τους 24 µήνες. 
 
3. Παραδοτέα: Το στέλεχος υποχρεούται µε τη λήξη κάθε ηµερολογιακού µήνα από 
την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει στην Ε.Σ.Α.µεΑ. Μηνιαία Απολογιστική 
Έκθεση, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατά τον µήνα 
αναφοράς. 
 
4. Προϋποθέσεις Συµµετοχής – Απαραίτητα προσόντα: 
 Κατοχή διδακτορικού διπλώµατος από τον χώρο της ψυχιατρικής ή από τον χώρο 
των κοινωνικών επιστηµών ή από τον χώρο της νοµικής. 

 Εµπειρία στην κοινωνική ψυχιατρική ή σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
ατόµων µε αναπηρία γενικά και ειδικότερα ατόµων µε ψυχική αναπηρία, η οποία 
να προκύπτει από συµµετοχή σε ερευνητικά έργα και µελέτες. 

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
 Γνώση χειρισµού Η/Υ 

 
5. Ως επιθυµητά προσόντα θα συνεκτιµηθούν: 
 Εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 
Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυµητών) απαιτείται 
η προσκόµιση αναλυτικού βιογραφικού σηµειώµατος και αντίστοιχων επικυρωµένων 
φωτοαντιγράφων (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων 
γλωσσών).  
 

Οδηγίες Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι 
(∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00), είτε να τα υποβάλουν ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.µεΑ., σε κλειστούς 
φακέλους, στην εξωτερική πλευρά των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο τίτλος 
«Πρόσκληση Σύναψης Σύµβασης Έργου για Επιστηµονικά Υπεύθυνο Πράξης» και στο 
εσωτερικό των οποίων θα περιέχεται ένας (1) υποφάκελος ο οποίος θα εσωκλείει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά1. 
 

ΠΡΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

(Ε.Σ.Α.µεΑ.) 
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη, 

2ος Όροφος, 
Υπ’ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου 

                                                 
1 Να επισηµανθεί ότι µετά την παραλαβή των βιογραφικών θα ακολουθήσει η επιλογή και η 
αξιολόγησή τους από τριµελή επιτροπή, ενώ ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί συνέντευξη των 
ενδιαφεροµένων. 
 



 
Προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών 
Ορίζεται στις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, αρχόµενης από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας και λήξης της την 12/04/2011, ώρα 12:00µ. 
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόµενης προθεσµίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η 
κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων. 
 
Πληροφορίες/∆ιευκρινήσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. 
Α. Χατζηπέτρου τηλ.: 210 9949837, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 
14:00. 
 
 
       


