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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – ΠΕΨΑΕΕ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 
 
Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη 
(Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα υλοποιεί το έργο 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 του εν λόγω έργου υλοποιείται το υποέργο 1 με τίτλο: 
«Υλοποίηση και λειτουργία ενός κέντρου ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των μακροχρόνια ανέργων».  
 
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 στη Δυτική Αθήνα. Το κέντρο 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, θα καλυφθεί η θέση με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

1 
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Σύμβουλος απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

θέσης  

Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

α) Πτυχίο ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών.  

β) Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής επανένταξης και αγοράς εργασίας.  

γ) Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.   

δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

ε) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

στ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για τις ειδικότητες στις όποιες απαιτείται).  

 
Πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν:   

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο του έργου  

 Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς 

 Επιμόρφωση συναφής με το αντικείμενο του έργου 

 Εκπαίδευση με ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική  
 

 
 

Λοιπά κριτήρια επιλογής: 

 Κοινωνικά κριτήρια. 

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

ομάδα και στη διοίκηση. 
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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 Βαθμολόγηση  

Συνολική επαγγελματική εμπειρία  10 

Προηγούμενη μισθωτή ή εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς   10 

Κοινωνικά κριτήρια  (Άνεργος έως και 35 ετών)  10 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο του έργου  10 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  5 

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) 5 

Βαθμός πτυχίου  10 

Συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 5 

Εκπαίδευση με ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική 5 

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 σε επικυρωμένα 

αντίγραφα από αρμόδια δημόσια αρχή όταν ζητηθεί από το φορέα.  
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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, 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. 

 
 

Προθεσμία κατάθεσης  

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

21/02/2014 και λήξης της την 10/03/2014. 

 

 

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

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

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την 10/03/2014 ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας 

ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση:   

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

 

Με την ένδειξη:  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 

376783 / ΥΠ 1 ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1 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., 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      

 

Ο Πρόεδρος  

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ 

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

