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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ -«ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 3 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 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΄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. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργία των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν.2716/99» (ΦΕΚ 2444/Β΄/14-12-2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29.05.2013 ΥΑ (ΦΕΚ 1299/Β΄/29.05.2013) 
ΥΑ και με την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/11.06.2013 ΥΑ (ΦΕΚ 1426/Β΄/12.06.2013) ΥΑ 
 
- 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. 

- Την 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. 

- Την αριθ. 5/28.03.2014 απόφαση Δ.Σ (θέμα 11) σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) Συμβούλους Απασχόλησης για το Εξειδικευμένο 
Κέντρο Ημέρας -«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου». 
- Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
 

 
ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
Όπως προβούν στην υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 
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αντικείμενο τη συμβουλευτική της απασχόλησης στο πλαίσιο του υποέργου 3, με τίτλο: «Εξατομικευμένη 

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου»» 

και με (MIS 447975) η οποία  λειτουργεί ως εξειδικευμένη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που 

εξυπηρετεί ενήλικους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 

 

Φυσικό αντικείμενο υποέργου  

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» (Ηπείρου 41), απευθύνεται σε άτομα του 
ενήλικου πληθυσμού από την κοινότητα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής νόσου. Η υπηρεσία της 
υποστήριξης στην απασχόληση απευθύνεται κυρίως σε ηλικίες από 18-45 ετών. Η μονάδα εξυπηρετεί 
ενηλίκους με ψυχική νόσο και δεν έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει άτομα: α) με οξεία ψυχιατρική 
συμπτωματολογία, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, β) με μέτρια 
ή σοβαρή νοητική υστέρηση ή βαριά αυτιστική συμπτωματολογία (προβλέπονται εξειδικευμένα κέντρα), γ) 
με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, δ) με εξάρτηση από τοξικές ουσίες ε) με σοβαρά σωματικά 
προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένη περίθαλψη.  

Το Ε.Κ.Η. - «Κ.Κ.Δ.» αποτελείται: α) από το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης και της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας και β) από το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης.  

Το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει δυο υπηρεσίες: την 
υπηρεσία Υποστήριξης της Απασχόλησης και την υπηρεσία Υποστήριξης της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας και έχει ως στόχο του τη βελτίωση της πρόσβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας ή / 
και στην προστατευμένη μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων ή των Κοι.Σ.Π.Ε.  Άξονας  της φιλοσοφίας του 
γραφείου  είναι το δικαίωμα και η δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι για εργασία. Η υπηρεσία 
Υποστήριξης της Απασχόλησης παρέχει  εξατομικευμένη και διαρκή υποστήριξη των  ληπτών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, ώστε να βρουν αλλά κυρίως να διατηρήσουν την απασχόλησή τους. Επίσης στοχεύει στην  
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και στη δικτύωση με αυτές, αλλά και με τους Κοι.Σ.Π.Ε. και τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ληπτών στην αγορά εργασίας. Η υπηρεσία 
Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παρέχει υπηρεσίες οργανωτικής, διοικητικής και 
λειτουργικής υποστήριξης στους Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και στις Κοινωνικές επιχειρήσεις, προωθεί την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και μέσω αυτής την πρόσβαση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα 
προστατευμένα και μη προστατευμένα περιβάλλοντα εργασίας.  

Το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης εργάζεται με άξονα τη διάδοση εναλλακτικών και 
καινοτόμων δράσεων για την επανένταξη των ευπαθών ομάδων και τον αποστιγματισμό της ψυχικής 
νόσου, διοργανώνοντας δράσεις αγωγής κοινότητας, καλλιτεχνικά δρώμενα, αγροτουριστικές εκδηλώσεις, 
φεστιβάλ, εργαστήρια τέχνης, δημιουργικές ομάδες. Σε όλες αυτές τις δράσεις καλεί να λάβουν μέρος 
άτομα από διαφορετικούς χώρους της κοινότητας: καλλιτέχνες, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έφηβοι, μαθητές, φοιτητές, παιδιά, οικογένειες ληπτών ψυχικής υγείας,  
μετανάστες και άτομα από την κοινότητα με ενδιαφέρον στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα. Οι 
ομάδες και οι δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης 
της μονάδος διατηρούν αυτή την ποικιλόμορφη σύστασή τους, ώστε να διευκολύνεται η συνύπαρξη 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μελών της κοινότητας, με άξονα τον αποστιγματισμό της ψυχικής 
νόσου. Στοχεύει στην αγωγή  κοινότητας για θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία, στην άρση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και προκαταλήψεων, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των ληπτών υπηρεσιών 
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ψυχικής υγείας, στη  δικτύωση με δομές, φορείς και τοπικές δημόσιες αρχές, στη στήριξη της τέχνης ως 
θεραπευτικό μέσο, στην προαγωγή της συνδημιουργίας και της συνύπαρξης ατόμων από διαφορετικά 
πεδία δράσης. 

Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας του Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας -

«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου», 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 επιστημονικούς συνεργάτες, να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εξής περιγραφή: 

  

- Σύμβουλοι Απασχόλησης του Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας- «Κέντρο Κοινωνικού 

Διαλόγου». 

 
Ο ρόλος τους κρίνεται καίριος για το λειτουργικό αποτέλεσμα του Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας -

«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου». Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του Σύμβουλου Απασχόλησης 

περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

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

αρμοδιότητες, χωρίς η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε αυτές:  

 

 Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης στους ωφελούμενους του 

Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου». 

 Μεριμνά για την ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας  στην ελεύθερη και προστατευμένη 
αγορά εργασίας και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για αυτήν. 

 Συνεργάζεται με Κοι.Σ.Π.Ε. και κοινωνικές επιχειρήσεις για την εύρεση θέσεων εργασίας. 

 Δρα σύμφωνα με και υλοποιεί τη μεθοδολογία της υποστήριξης της απασχόλησης ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, (εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ, ενδυνάμωση δεξιοτήτων, 

ταίριασμα προφίλ με θέση εργασίας, δημιουργία δικτύου εργοδοτών, εύρεση θέσεων εργασίας, 

εξατομικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη εντός και εκτός του χώρου εργασίας, παρακολούθηση 
για όσο και όποτε χρειαστεί κλπ) 

 Παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, διαμόρφωσης «εργασιακής συνείδησης, 

καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Διερευνούν ενδιαφέροντα, κλίσεις δυνατών και αδυνάτων σημείων με στόχο να κινητοποιηθούν οι 

ωφελούμενοι ώστε να χαράξουν ρεαλιστικούς και βιώσιμους προσωπικούς στόχους που 
συνδέονται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. 

 Συμμετέχουν στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού και συνεισφέρουν στην 

εκπαίδευσή του. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 

 
Επιπρόσθετα ο Υπεύθυνος Επαγγελματικών Τοποθετήσεων θα παρέχει:  

 την εστιασμένη στήριξη του εργαζόμενου ατόμου με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες  στον εργασιακό 

χώρο ώστε σταδιακά να κατακτήσει γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου εργασίας καθώς και 

ομαλή προσαρμογή στο εργασιακό πλαίσιο. 

 Ενημέρωση για το επαγγελματικό προφίλ, γνωριμία με τον υποψήφιο προς τοποθέτηση, 
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ενημέρωση υποψηφίου για την θέση εργασίας, προετοιμασία του υποψηφίου πριν την 

τοποθέτηση, ανάλυση θέσης εργασίας, εκπαίδευση ατόμου στον χώρο απασχόλησης και 

υποστήριξης της παραγωγής επαγγελματικού έργου, προετοιμασία λήξης συνεργασίας με το 

εργαζόμενο άτομο, εφαρμογή τεχνικών μεταπαρακολούθησης για την εξελικτική πορεία της 

τοποθέτησης, συνεργασία με την υπεύθυνη της υπηρεσίας Υποστήριξης της Απασχόλησης για τον 

εντοπισμό-προσέγγιση- και εγκαθίδρυση συνεργασίας με εργοδότες 

 Ενημερώνει σχετικούς ατομικούς φακέλους και αρχεία με αναφορά τη τοποθέτηση στην αγορά 

εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της υπεύθυνης της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Απασχόλησης. 

 Συμμετέχει στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της  Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και στις μηνιαίες 

συναντήσεις προσωπικού, εποπτείας και συντονισμού. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 

 Συμμετέχει στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του προσωπικού και συνεισφέρουν στην εκπαίδευσή 

του 

 
Οι Σύμβουλοι 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 της σύμβασης θα είναι 12 μήνες από την 

υπογραφή της. 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: ο κάθε συνεργάτης υποχρεούται με τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την 

υπογραφή της σύμβασης του, να υποβάλλει στην Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση, 

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

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

το παραστατικό πληρωμής του. Η κάθε έκθεση – παραδοτέο θα κατατίθεται στον φορέα και θα 

παραδίδεται με ευθύνη της διοίκησης προς την αρμόδια επιτροπή  πιστοποίησης φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, η οποία θα εισηγείται την έγκριση ή υπό όρους έγκριση της πληρωμής 

στο Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο θα δίνει την οριστική έγκριση για την πληρωμή του.  

 
3. Αμοιβή συνεργάτη: Ο κάθε συνεργάτης θα αμείβεται ανά τρίμηνο, με την παράδοση των 

τριμηνιαίων εκθέσεων του και την υποβολή αντίστοιχου Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Η 

κανονικότητα των πληρωμών είναι σε συνάρτηση με τη ροή χρηματοδότησης και  την καταβολή 

επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε, ΣΑΕ 091/8 έργο 2013ΣΕ09180049. Πιθανές καθυστερήσεις στην αμοιβή, 

θα οφείλονται σε καθυστέρηση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα και η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε ουδεμία 

ευθύνη φέρει. Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού Πρακτικού 

από την ορισμένη τριμελή από Δ.Σ Επιτροπή πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

και με την προσκόμιση του αντίστοιχου Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Η αμοιβή του υποψήφιου 

που θα επιλεγεί ορίζεται:  
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 Σύμβουλος Απασχόλησης του Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας «Κέντρου 

Κοινωνικού Διαλόγου» μέχρι του ποσού των 22.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (όπου απαιτείται βάσει της φύσης της επαγγελματικής παρεχόμενης 

δραστηριότητας) και των νομίμων κρατήσεων. 

 Σύμβουλος Απασχόλησης – Υπεύθυνος Επαγγελματικών Τοποθετήσεων του 

Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας -«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» μέχρι του 

ποσού των 27.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπου απαιτείται βάσει της 

φύσης της επαγγελματικής παρεχόμενης δραστηριότητας) και των νομίμων 

κρατήσεων. 

 
4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα: 

 
- Πτυχίο ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών  

- Επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες ψυχικής υγείας 

- Εμπειρία στη συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση / εμπειρία στην 

υποστηριζόμενη απασχόληση των ψυχικά ασθενών 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων 

έργων Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ  και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα από την θέση του υπεύθυνου 

έργου (π.χ. Horizon, Equal, πρόγραμμα Ψυχαργώς, ΕΣΠΑ κλπ.) 

Θα συνεκτιμηθεί:  

- Διδακτορικό με συνάφεια στο αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών 

 
5. Λοιπά κριτήρια επιλογής: 

Ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα καθώς και 

προγενέστερη ή υφιστάμενη εθελοντική δράση. 

 
6. 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 ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 

Πτυχίο ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών  10 

Διδακτορικό με συνάφεια στο αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών 5 

Επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες ψυχικής υγείας 15 

Εμπειρία στη συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση / 
εμπειρία στην υποστηριζόμενη απασχόληση των ψυχικά ασθενών 

30 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση φυσικού αντικειμένου 
συγχρηματοδοτούμενων έργων Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ  και σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα από την θέση του υπεύθυνου έργου (π.χ. Horizon, Equal, 
πρόγραμμα Ψυχαργώς, ΕΣΠΑ κλπ.) 

15 

Βαθμός συνέντευξης 25 

Σύνολο  100 
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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, συνεκτιμόμενων και επιθυμητών) απαιτείται η 

προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και σχετικής συνοδευτικής αίτησης. 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.  

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 τον πρώτο στη σειρά κατάταξης 

υποψήφιο που θα επιλεχθεί μετά το πέρας της αξιολόγησης, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (4250/2014).  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης Προσωπικού, και θα 

πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:  

 
Αρχικά, θα γίνει αξιολόγηση των βιογραφικών από την ορισμένη αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν αντίστοιχα οι πέντε εκείνοι 
υποψήφιοι, 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. 
Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και λόγω των ειδικών απαιτήσεων του ρόλου του Συμβούλου 

καθώς η εργασιακή επανένταξη ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι το πιο καθοριστικό και κρίσιμο 

στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, η επιτροπή θα δύναται επιπροσθέτως να εφαρμόσει προφορική 
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δοκιμασία ή παρουσίαση περίπτωσης χειρισμού για την τελική επιλογή των υποψηφίων 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 κληθούν να αναλάβουν.  

 
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, την σύναψη συνεργασίας με σύμβαση έργου 
στον πρώτο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο. Η γνωστοποίηση της πρόσληψης των Συμβούλων 
Απασχόλησης, 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 απόφασης ανάθεσης.  
  
 
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. 

 

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 30/06/2014 (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 

 

 

 

mailto:e.emmanouil@pepsaee.gr
mailto:grammateia-dioikisis@pepsaee.gr
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Με την ένδειξη:  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ -«ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 3 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  

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

