
 
 
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691  

 e-mail: epsyka@otenet.g r-  www.epsyka.gr 

                                           

 
 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

Θεσσαλονίκη, 22-02-2019 

Αρ.πρωτ Δ/ΕΞ.162 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5035547 ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΔΡΑΜΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμ. 4808 /24.12.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής 

Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄ οίκον μέσω της ενίσχυσης του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης» της Εταιρείας 

Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών –Ε.Ψ.Υ.Κ.Α» και MIS 5035547 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία & 

Θράκη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4  «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - (ΕΚΤ)»  

2. Tη με αριθ. 324/23.01.2019 Απόφαση με θέμα : Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση «Ανάπτυξη Υπηρεσιών 

Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄ οίκον μέσω της ενίσχυσης του Κέντρου Ημέρας 

«Πολυδεύκης» της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών –Ε.Ψ.Υ.Κ.Α» και MIS 5035547 στο 

Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2014-2020»  

3.  Την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία).  

 

Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης» 

Ν.Δράμας με την ενσωμάτωση νέου προσωπικού που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο 

«Επιχορήγηση «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄ οίκον μέσω του 

Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης» στο Ν. Δράμας της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών –

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α»  με κωδικό ΟΠΣ  5035547 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4  

«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - (ΕΚΤ)» , με βάση την από 15-02-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
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ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΡΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α.1  

ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 
ΠΕ 
 

 
1 (ΜΙΑ) 

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η 
ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΔΟΑΤΑΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μερικής 
Απασχόλησης 
Ορισμένου χρόνου  

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

Α.2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ  1 (ΜΙΑ) ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή 
ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πλήρους 
Απασχόλησης 
Ορισμένου χρόνου 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

Α.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ/ΤΕ 

1 (ΜΙΑ) 

ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή 
ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η 
ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΔΟΑΤΑΠ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πλήρους 
Απασχόλησης 
Ορισμένου χρόνου 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

Α.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ/ΤΕ 

1 (ΜΙΑ) 

ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή 
ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η 
ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΔΟΑΤΑΠ   

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μερικής 
Απασχόλησης 
Ορισμένου χρόνου 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

Α.5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  ή 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΕ 

1 (ΜΙΑ) 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΤΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή 
ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ  

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πλήρους 
Απασχόλησης 
Ορισμένου χρόνου 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την  αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται 

αναρτημένες:  

- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr  

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αν. Μακεδονία & Θράκης της Περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας & Θράκης.   

 

mailto:epsyka@otenet.g%20r-


 
 
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691  

 e-mail: epsyka@otenet.g r-  www.epsyka.gr 

                                           

 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το υποέργο 1 «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄ οίκον μέσω της 

ενίσχυσης του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης» στο Ν. Δράμας της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης 

Ασθενών –Ε.Ψ.Υ.Κ.Α», αποτελεί επέκταση του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης», το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή από 

01.03.2005, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους κατοίκους στο Ν. Δράμας. 

Η επέκταση του Κέντρου Ημέρας θα συντελεστεί με την ενίσχυσή της με νέο προσωπικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή διασπορά των παρεμβάσεων και να αυξηθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θεραπευτικών πράξεων και των 

υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας, των υπηρεσιών νοσηλείας κατ οίκον αλλά και των παρεμβάσεων δικτύωσης 

με την τοπική κοινωνία και τους φορείς.   

Το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας έχει ως στόχο την κάλυψη του ελλείμματος παροχής Υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης.  

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:  

α) η παροχή υπηρεσιών πρόληψης της ψυχικής ασθένειας,  

β) η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατ’ οίκον,  

γ) η έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου κα  

δ) η διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής Θεραπείας μετά τη νοσηλεία.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με την παροχή υπηρεσιών εντός της 

κοινότητας, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αυτής γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας, την αποτροπή του στιγματισμού 

και της περιθωριοποίησης του ψυχικά πάσχοντα.  

Τέλος, το πρόγραμμα θα διασφαλίσει τη δικτύωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και των υπηρεσιών πρόνοιας σε 

τοπικό επίπεδο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ωφελούμενων σ’ αυτές. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

       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 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, 
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εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της 

στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας 

Μοναστηρίου 107-109, 54627 Θεσσαλονίκη και από την ιστοσελίδα www.epsyka.gr.  

 

 ΕΓΓΡΑΦΑ 

Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει: 

      ΠΡΟΣ “Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.”  ΑΜΚΕ για την για την πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια της πράξης με κωδ. ΟΠΣ  5035547 της    

       ΕΨΥΚΑ στο Ν.Δράμας 

Προσωπικού για  της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. 

 Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου 

 Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας 

Θα έχει συνημμένα: 

Βιογραφικό Σημείωμα αναλυτικό (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και 

σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν )  

(η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

φορέα www.epsyka.gr)   

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την αίτηση 

συμμετοχής είναι:  

1. Αστυνομική ταυτότητα 

2. Τίτλος σπουδών   

3. Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας ( αφορά την κατηγ.Α1) 

4. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος (αφορά την κατηγ.Α1) 

5. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο (αφορά την κατηγ.Α1) 

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αφορά όλες οι κατηγορίες) 

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης  

8. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία να δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος:  

mailto:epsyka@otenet.g%20r-
http://www.epsyka.gr/


 
 
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691  

 e-mail: epsyka@otenet.g r-  www.epsyka.gr 

                                           

 
 

α) δεν έχει καταδικαστεί σε 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,  

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  

γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων                                                             

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

 

       ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας τους με τα δικαιολογητικά  και το βιογραφικό 

τους σημείωμα: 

Aυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή 

ταχυδρομικά με παραλαβή μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 08-3-2019 και 

ώρα 15.00μ.μ (καταληκτική ημερομηνία και της ταχυδρομικής παραλαβής) 

Με την ένδειξη:  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΚΩΔ.ΟΠΣ 5035547 ΤΗΣ  Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΔΡΑΜΑΣ 

για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ 

στο τηλ. 231 0 511207 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα .   

Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών 

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Δευτέρα 25/02/2019 και λήγει την Παρασκευή 08/03/2019. Οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι: 

Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου 
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (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.) 

Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια.        
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια 

επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν 

και θα αναρτηθούν τα ονόματα του επιτυχόντος και των επιλαχόντων.  

 

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν 

τις αιτήσεις, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. 

 

                                            

                                                                                            Με ειδική εντολή του  

Νομίμου Εκπροσώπου 

                             Βενύτης Αναστάσιος 
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