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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 1  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: 
 
- 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 1 «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας από το Οικοτροφείο «Αθηνά»», με MIS 447975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού», του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα 
Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας 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. 

- 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. 

- 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. 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. 
- Την αριθ. 9Η 15/07/2014 απόφαση Δ.Σ (θέμα 3O) σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) Ψυχολόγο για το Οικοτροφείο 
«Αθηνά». 

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

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

μερικής απασχόλησης (τεσσάρων ωρών) με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο πλαίσιο του 

υποέργου 1, με τίτλο: «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο «Αθηνά»» 

και με (MIS 447975). 
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Φυσικό αντικείμενο υποέργου  

Το Οικοτροφείο «Αθηνά», αποτελεί την πρώτη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που οργανώνει η 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και που συστάθηκε στα πλαίσια του Ν. 2716/99. Πρόκειται για μονάδα υψηλού βαθμού 

προστασίας, όπου φιλοξενούνται 15 άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση, με 

ανάγκες σε ένα περιβάλλον που μπορεί να τους προσφέρει ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, θεραπεία και 

προοπτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η 

συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο 

στεγάζεται σε μισθωμένο  κτίριο στην οδό Κιλκίς 8, Κορυδαλλός. 

 

Οι ένοικοι 

Οι ένοικοι της δομής είναι 15 στο σύνολό τους και η ομάδα τους είναι μεικτή (άνδρες – γυναίκες). Οι 
ένοικοι της δομής ποικίλουν. Υπάρχουν άτομα με ψυχογηριατρικά προβλήματα, άτομα που έχουν 
διάγνωση νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές επίσης, άτομα που μπορούν να ζήσουν 
στην κοινότητα, αλλά επειδή έχουν χαμηλό βαθμό αυτοδυναμίας αναγκάστηκαν να ζουν σε μια στεγαστική 
δομή αυτού του τύπου, όπου η εποπτεία είναι συνεχής. 

Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας του Οικοτροφείου «Αθηνά», την εύρυθμη 

λειτουργία του καθώς και για τις ανάγκες της Ενταγμένης Πράξης, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. με την παρούσα καλεί τους 

ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

μερικής απασχόλησης με την εξής περιγραφή:  

 
ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(4 ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

1 

 

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

αρμοδιότητες, χωρίς η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε αυτές: 

 Συμβάλλει  στην επανάκτηση και βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μελών του 
οικοτροφείου ώστε να μειωθούν οι ανικανότητες και  η μειονεξία τους. 

 Συμβάλλει στην εκπαίδευση τους για την απόκτηση νέων ικανοτήτων που θα βοηθήσουν στην 
ατομική τους ανεξαρτησία και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.  

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

 Συμβάλλει στη μείωση του στίγματος και εξάλειψη των διακρίσεων. 

 Σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά σχέδια φροντίδας και υποστήριξης με στόχο τη 

σταθεροποίηση και βελτίωση της  κλινικής εικόνας των ενοίκων, τα οποία θα αναθεωρούνται 

τουλάχιστον ανά εξάμηνο. 

 Κάνει ετήσιες αξιολογήσεις της πορείας των ενοίκων. 

 Συμμετέχει στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού και συνεργάζεται με την 

Διεπιστημονική Ομάδα του Οικοτροφείου «Αθηνά» με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του 

Οικοτροφείου. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
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Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η υποστήριξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με τις αιτούμενες 

υπηρεσίες του Ψυχολόγου, εκτείνεται χρονικά έως και τη λήξη της Ενταγμένης Πράξης. Η χρονική 

διάρκεια της πρώτης σύμβασης ορισμένου χρόνου θα είναι από την υπογραφή της και για διάστημα τριών 

(3) μηνών. Μετά το πέρας των πρώτων τριών μηνών η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης 

του Εργαζομένου και η σύμβαση του εργαζομένου θα παραταθεί έως και τη λήξη της Ενταγμένης Πράξης, 

στις 31/12/2015. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. δικαιούται να μη παρατείνει την 

μεταξύ τους συνεργασία, με έγγραφη ενημέρωση του Εργαζομένου. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού 

αντικειμένου της Πράξης, η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα παραταθεί αυτοδικαίως χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. αφού αντίστοιχα παρατείνεται η διάρκεια των υποέργων και των 

αντίστοιχων παραδοτέων.  

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

θέσης  
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

α)) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

β) 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. 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

 Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς  

 Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  

 Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τον τίτλο σπουδών 

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

 Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, ικανότητα 

συνεργασίας σε ομάδα 

 



 

 

 
  

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης   
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

  
 

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 σε Οικοτροφεία 
Ψυχικής Υγείας 

20 

Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας 10 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  10 

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) 10 

Βαθμός πτυχίου  10 

Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία καθώς και 
μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια στο αντικείμενο  

10 

Βαθμός συνέντευξης (δυναμικός χαρακτήρας, ευχέρεια στην επικοινωνία, οργάνωση, 

συνεργασία στην ομάδα κλπ) 
30 

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 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. 

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. 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.  
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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 οχτώ εκείνοι υποψήφιοι, οι οποίοι θα 

συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην όγδοη θέση, θα κληθούν όλοι 

οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία για την όγδοη 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 χαρακτήρας, η 

ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα). Ωστόσο, κατά τη 

διαδικασία της συνέντευξης και λόγω των ειδικών απαιτήσεων του ρόλου του Ψυχολόγου στο Οικοτροφείο 

«Αθηνά», 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 αναφορικά με το εύρος και την 

κρισιμότητα των αρμοδιοτήτων που θα κληθεί να αναλάβει ο Ψυχολόγος. Η εν λόγω δοκιμασία θα έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία της διαδικασίας της συνέντευξης. Η επιτροπή θα δύναται 

να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση 

συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. 

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 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 του Ψυχολόγου, γίνεται μετά 

από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., και ο ενδιαφερόμενος καλείται να 

υπογράψει 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 ορισμένου χρόνου μερικής 

απασχόλησης (τεσσάρων ωρών) 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 
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Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης   
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

  
 

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 10/11/2014 ώρα 14:00(καταληκτική ημερομηνία και της ταχυδρομικής 

παραλαβής) στη Διεύθυνση:   

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

ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα email: 

 e.emmanouil@pepsaee.gr ή grammateia-dioikisis@pepsaee.gr 

 
Με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 /  ΥΠ 1   ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 

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 Εμμανουήλ Ελένη. 

 από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.pepsaee.gr 

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

 
 

Πρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης  
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