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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη 

(Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) 

 

που εδρεύει στην Αθήνα πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη με τίτλο: "Πιλοτική δράση ψυχοκοινωνικής 

παρέμβασης για την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων" (MIS 376783) που συγχρηματοδοτείται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης θα υλοποιηθεί το υποέργο 1 με τίτλο: 

«Υλοποίηση και λειτουργία ενός κέντρου ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης».  

 

Το έργο με τίτλο «Πιλοτική δράση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την υποστήριξη των μακροχρόνια 

ανέργων» (MIS 376783) αφορά στη δημιουργία ενός κέντρου ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των 

μακροχρόνια ανέργων στην Αθήνα. Το κέντρο θα παρεμβαίνει ψυχολογικά και κοινωνικά με σκοπό την 

επανάκαμψη τους, την άρση του στιγματισμού τους ως αποτέλεσμα της απώλειας της εργασίας τους, την 

αλλαγή των στάσεων τους και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων 

αυτών θα είναι η βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης, η μείωση της έντασης και του στρες, η 

επανένταξη τους στο οικογενειακό και κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς και η αύξηση της δυναμικότητας να 

μπορούν μέσα από μια άλλη οπτική να εισέλθουν στη διαδικασία εξεύρεσης νέας εργασίας.  

 

Για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του υποέργου και της Πράξης συνολικά, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. επιθυμεί 

να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα ως επιστημονικούς συνεργάτες μέλη 

της ομάδας έργου με τις εξής αρμοδιότητες:  

i. Επόπτης έργου (ΚΩΔ_Α1) 

ii. Συντονιστής Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης (ΚΩΔ_Α2) 

iii. Εξωτερικός Αξιολογητής (ΚΩΔ_Α3) 

 

1. Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων: οι συνεργάτες θα παρέχουν κύρια τις παρακάτω 

υπηρεσίες - αρμοδιότητες, χωρίς η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε αυτές:  

 

i. Επόπτης έργου (ΚΩΔ_Α1) 

 Ατομικές συνεδρίες με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς) όσον αφορά  στην πορεία και εξέλιξη της υγείας των ληπτών των υπηρεσιών 

του Κέντρου. 

 Ατομικές συνεδρίες με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς) όσον αφορά στα προβλήματα και δυσκολίες αντιμετώπισης που θα 

προκύπτουν. 
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 Προσωπική εμπλοκή στην αντιμετώπιση προβλημάτων των χρηστών όταν και όπου 

χρειαστεί. 

 Ομαδικές συνεδρίες με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς) όσον αφορά  στην πορεία και εξέλιξη της υγείας του συνόλου των ληπτών των 

υπηρεσιών του Κέντρου. 

 Ομαδικές υποστηρικτικές συναντήσεις με το σύνολο του προσωπικού του κέντρου. 

 Υποστήριξη των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση τυχόν επερχόμενου 

συνδρόμου επαγγελματικής  εξουθένωσης. 

 Συνεργασίες με τον επιστημονικά υπεύθυνο, τον ψυχίατρο και τον συντονιστή του Κέντρου. 

 Τροφοδότηση και ενίσχυση της ενσυναίσθησης. 

 Σταδιακή ενίσχυση της θεωρητικής κατάρτισης. 

 Ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των τεχνικών. 

 Δραστηριότητες στα πλαίσια της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου. 

 Τακτική συνεργασία με τον εξωτερικό αξιολογητή του προγράμματος. 

 Συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού του έργου του 

 

ii. Συντονιστής Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης (ΚΩΔ_Α2) 

 Είναι υπεύθυνος για τον όλο συντονισμό του έργου και την εύρρυθμη λειτουργία του.  

 Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της δικτύωσης του έργου με άλλες υπηρεσίες του 

Δημοσίου, των Ο.Τ..Α για την ευόδωση των σκοπών του έργου και συντονίζει τα στελέχη 

του έργου προς το σκοπό αυτό 

 Σε συνεργασία με τον διοικητικό υπεύθυνο του έργου συντάσσει εκθέσεις – αναφορές προς 

τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και το Δ.Σ. του φορέα υλοποίησης για την πορεία 

της ευαισθητοποίησης και δικτύωσης του έργου.  

 Είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια όλων των δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης 

 Επιστημονική ευθύνη της ανάπτυξης της συνολικής μεθοδολογίας δικτύωσης του Έργου 

 Συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού του έργου του 

 

iii. Εξωτερικός Αξιολογητής (ΚΩΔ_Α3) 

 Συμμετοχή στις διαδικασίες προγραμματισμού και παρακολούθησης της λειτουργίας 

του Κέντρου Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης (ΚΨΚΥ) 

 Προσδιορισμός– σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα - των ποσοτικών και 

ποιοτικών δεικτών παρακολούθησης  της λειτουργίας του ΚΨΚΥ 

 Δημιουργία εργαλείων μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού  

 Δημιουργία εργαλείων μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του 

ΚΨΚΥ 

 Υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της πρώτης περιόδου λειτουργίας του ΚΨΚΥ 

σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του  

 Υποβολή αναλυτικής - τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης πρώτης περιόδου λειτουργίας του 

ΚΨΚΥ (συμπλήρωση ενός έτους πλήρους λειτουργίας) 

 Συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού του έργου του 
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Οι συνεργάτες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

ανεξάρτητου ελεύθερου επαγγελματία που θα υπογράψουν.  

 

Αναλυτικότερα οι όροι της ανάθεσης έχουν ως εξής: 

1. Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια όλων των συμβάσεων θα είναι 24 μηνών από 

την υπογραφή τους. 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. 

 

2. Παραδοτέα: Οι συνεργάτες υποχρεούνται με τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την 

υπογραφή της σύμβασης τους, να υποβάλουν στην Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση, 

στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες το εν λόγω χρονικό διάστημα και η 

συμβολή τους στην υλοποίηση όλων των παραδοτέων της Πράξης, και η οποία έκθεση θα 

συνοδεύει το παραστατικό πληρωμής τους. Η κάθε έκθεση – παραδοτέο θα υποβάλλεται προς την 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης, η οποία θα εισηγείται την έγκριση ή υπο 

όρους έγκριση της πληρωμής στο Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο θα δίνει την οριστική έγκριση 

για την πληρωμή τους.  

 

3. Αμοιβή συνεργατών: Οι συνεργάτες θα αμείβονται ανά τρίμηνο, βάσει και των χρηματοδοτήσεων 

του έργου, με την παράδοση των τριμηνιαίων εκθέσεων τους και την απόδοση αντίστοιχου Δελτίου 

Παροχής Υπηρεσιών. Η αμοιβή του κάθε υποψήφιου που θα επιλεγεί ορίζεται:  

 για τον Επόπτη έργου (ΚΩΔ_Α1) στις 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

23% 

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1η τριμηνιαία έκθεση  3.658,75 € 

2η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 

3η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 

4η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 

5η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 

6η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 

7η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 

8η τριμηνιαία έκθεση 3.658,75 € 
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 για το Συντονιστή Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης (ΚΩΔ_Α2) στις 

36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1η τριμηνιαία έκθεση  4.500,00 € 

2η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

3η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

4η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

5η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

6η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

7η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

8η τριμηνιαία έκθεση 4.500,00 € 

 

 για τον Εξωτερικό Αξιολογητή (ΚΩΔ_Α3) στις 16.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 23%  

 

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1η τριμηνιαία έκθεση  2.100,00€ 

2η τριμηνιαία έκθεση – ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης της λειτουργίας του ΚΨΚΥ 

2.100,00€ 

3η τριμηνιαία έκθεση  2.100,00€ 

4η τριμηνιαία έκθεση– τελική έκθεση αξιολόγησης 
της λειτουργίας του ΚΨΚΥ 

2.100,00€ 

5η τριμηνιαία έκθεση 2.100,00€ 

6η τριμηνιαία έκθεση 2.100,00€ 

7η τριμηνιαία έκθεση 2.100,00€ 

8η τριμηνιαία έκθεση 2.100,00€ 

 

 

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα ανά κωδικό θέσης: 

 ΚΩΔ_Α1 (Επόπτης) 

a. ΠΕ Ψυχολόγος ή Ψυχίατρος ή ΠΕ Κοινωνιολόγος ή ΠΕ Ανθρωπολόγος ή ΠΕ ή ΤΕ 

Κοινωνικής Εργασίας.  

b. Τουλάχιστον 5ετής  αποδεδειγμένη  εμπειρία σε κλινικές εποπτείες  

c. Τουλάχιστον 5ετής κλινική εμπειρία 

d. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών ψυχικής υγείας.  
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e. Ειδικά για τις κατηγορίες ΠΕ Ανθρωπολογίας, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ 

Κοινωνιολογίας απαιτείται πιστοποίηση ψυχοθεραπευτή με αρκετές ώρες εμπειρίας σε 

ομαδικές και ατομικές συνεδρίες  

Θα συνεκτιμηθεί: 

f. Η εμπειρία στην υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων καθώς και 

εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

 

 ΚΩΔ_Α2 (Συντονιστής Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης) 

a. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών Επιστημών  

b. Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών ψυχικής υγείας 

c. Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας  

d. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται  

 

Ως επιθυμητά προσόντα θα συνεκτιμηθούν: 

e. Συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος Ψυχαργώς.  

f. Προηγούμενη εμπειρία ως συντονιστής  - δικτύωσης, επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης ή υπεύθυνος ομάδων έργου. 

g. Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 

κοινωνικής οικονομίας. 

h. Εμπειρία σε υλοποίηση φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ  

 

 

 ΚΩΔ_Α3 (Εξωτερικός Αξιολογητής) 

a. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών Επιστημών 

b. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο σχεδιασμό, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων που αναφέρονται στην 

ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων  

c. Ειδική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο σχεδιασμό, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

d. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διοίκηση – διαχείριση  υπηρεσιών & 

ανθρώπινων πόρων 

e. Άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες στις οποίες απαιτείται. 

 

5. Λοιπά κριτήρια επιλογής: 

 Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία, στην οργάνωση, στη συνεργασία σε 

ομάδα και στη διοίκηση. 
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6. Ποσόστωση κριτηρίων επιλογής  

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΠΕΨΑΕΕ και το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας, η 

ποσόστωση των κριτηρίων επιλογής καθορίστηκε με απόφαση ΔΣ μετά από εισήγηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού ως εξής:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 

Συνολική επαγγελματική εμπειρία  25 

Συναφή με τη θέση επαγγελματική εμπειρία  15 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   10 

Γνώση Η/Υ  10 

Γνώση ξένης γλώσσας  10 

Βαθμός συνέντευξης  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 απο τα άτομα που θα επιλεγούν σε επικυρωμένα 

αντίγραφα από αρμόδια δημόσια αρχή όταν ζητηθεί από το φορέα.  

 

 

Μετά την αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών από την ορισμένη αρμόδια Επιτροπή θα ακολουθήσει 

προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν αντίστοιχα οι πέντε εκείνοι υποψήφιοι, 

ανά θέση, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη 

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. 
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Προθεσμία κατάθεσης  

Ορίζεται στις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας την 24/04/2013 και λήξης της την 15/05/2013. 

 

 

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά την αίτηση 

συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την 15/05/2013 ταχυδρομικά – απλό ή 

συστημένο ή Courier- (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση:   

«ΕΚΗ-ΚΚΔ της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Τράιμπερ 4 & Σωνιέρου, Αθήνα, Τ.Κ. 104.39» 

 

Με την ένδειξη:  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 376783 / ΥΠ 1 ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ (ΚΩΔ) …….. ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

 

Επισημαίνεται πως όσες από τις αιτήσεις υποβληθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζει η 

προκήρυξη ή περιλαμβάνουν λιγότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην 

ενότητα «Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών» δεν θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.  

 

 

Πληροφορίες:  

- στο “Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Τραϊμπερ 4 και 

Σωνιέρου 8 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:30 – 13:30, τηλ. 210-88.18.946, κα Τώρου. 

- από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.pepsaee.gr         

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

 

Η Πρόεδρος  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 

 

 

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

