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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ  

ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» 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: 
 
-  Τις διατάξεις του Ν. 2716/99 «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα της παραγράφου 5 του αρ. 4, όπως τροποποιήθηκε 
με το αρ. 27 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/09-12-2013) 

- Τη με Αριθ. Α3α/οικ.876/2000 Κ.Υ.Α. “Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία – Ξενώνες) και των Προγραμμάτων των Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999” [ΦΕΚ 661/Β’/23.02.2000], όπως τροποποιήθηκε και  
ισχύει. 

- Την αριθ. Υ5β/ΓΠ.43939/ 13.10.2008 Υπουργική Απόφαση περί χορήγησης άδειας λειτουργίας 
Οικοτροφείου «Αθηνά» στο Δ. Κορυδαλλού 

- Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
-  Την 8/10-12-2019 και την 1η έκτακτη/13-1-2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΨΑΕΕ 
 

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 

μερικής απασχόλησης (έξι ωρών ημερησίως – πρωινό ή/και απογευματινό) με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο Οικοτροφείο «Αθηνά» της ΠΕΨΑΕΕ.  
 

Οικοτροφείο «Αθηνά»  
 
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 ως προς το profile 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» και την εύρυθμη λειτουργία του, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. με την 
παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης με την εξής περιγραφή:  

  
Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας: ψυχίατρο, 
ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, νοσηλευτές επισκέπτη υγείας, καθώς και διοικητικό προσωπικό και 
υπαλλήλους γενικών καθηκόντων. 
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Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας του Οικοτροφείου και την εύρυθμη 

λειτουργία του η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης με την εξής περιγραφή:  

 
ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ψυχολόγος   
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αορίστου 
χρόνου-ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

(6 ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 
1 

 

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

συμμετοχή του να περιορίζεται σε αυτές: 

 Παρέχει ατομική ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση στους ενοίκους του οικοτροφείου. 

 Συμβάλλει  στην εκπαίδευση, στην επανάκτηση και βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων των 
ενοίκων, προάγοντας την αυτονομία. 

 Συμβάλλει στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, προάγοντας την επικοινωνία και την κοινωνική 
ενσωμάτωση. 

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

 Συμβάλλει στη μείωση του στίγματος και την εξάλειψη των διακρίσεων. 

 Σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα φροντίδας και υποστήριξης, με στόχο τη 

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

τουλάχιστον ανά εξάμηνο. 

 Υλοποιεί  ετήσιες αξιολογήσεις και εκθέσεις της κλινικής πορείας των ενοίκων. 

 Οργανώνει και υλοποιεί ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης και επανένταξης. 

 Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τις οδηγίες του Ε.Υ.  

 Λειτουργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας και με αλληλοκάλυψη ευθυνών και 

δραστηριοτήτων. 

 Συνδράμει στη διάχυση και την επίτευξη των σκοπών και των επιστημονικών στόχων των Μονάδων 

της ΠΕΨΑΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης.  

 Σχεδιάζει και συμμετέχει σε δράσεις αγωγής κοινότητας, αποστιγματισμού και ευαισθητοποίησης. 

 Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που είναι επιθυμητές ή 

κρίνονται απαραίτητες από τον  ΕΥ. 
 

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας των τριών μηνών η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. θα προβεί σε διαδικασία 

αξιολόγησης του Εργαζομένου και η σύμβαση του δύναται να ανανεωθεί ή όχι. Σε περίπτωση αρνητικής 

αξιολόγησης, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. δικαιούται να μη παρατείνει την μεταξύ τους συνεργασία, με έγγραφη 

ενημέρωση του Εργαζομένου. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ως 

Αορίστου χρόνου.  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης  

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

α) 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,  

Β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Κοιν. 

Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/20 12(ΦΕΚ 14Α)). 

Γ) 2 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσίας
1
 στην περιγραφόμενη ειδικότητα σε συναφείς φορείς ψυχικής υγείας (Ν. 

2716/1999
2
)  

Δ) Συναφές στο αντικείμενο της θέσης εργασίας μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στη ψυχολογία
3
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω τέσερα κριτήρια (α, β, γ & δ) θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο 

αξιολόγησης.  

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν:  

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία ως Ψυχολόγος με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
ενηλίκων 

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση
4
 (οικοτροφεία, 

ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 

 Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη  ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 
πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα

5
. 

 Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε δομές με 
λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  

 Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  

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

 Ευχέρεια στην επικοινωνία  

                                                           
1
 Για κάθε επόμενο έτος έμμισθης αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας, προβλέπεται  σχετική μοριοδότηση κατά την πρώτη 

αξιολόγηση των αιτήσεων.  

2
 Για πληροφορίες σχετικά με τους φορείς ψυχικής υγείας του Ν. 2716/99 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπ. 

Υγείας, στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.psychargos.gov.gr/   

3
 Για να ληφθεί υπόψη η εξειδίκευση με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό  χρειάζεται να αναφέρεται με σαφήνεια ο 

ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. 

4
 Επαγγελματική εμπειρία ως εργαζόμενος στεγαστικής δομής με οποιαδήποτε ειδικότητα (ψυχολόγος, εργαζόμενος 

γενικών καθηκόντων, νοσηλευτής κλπ) 

5
 Για να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση/ εξειδίκευση χρειάζεται να αναφέρεται με σαφήνεια ο αριθμός ωρών 

συμμετοχής στα προγράμματα. Είναι στη διακριτή ευχέρεια της Επιτροπής να ζητήσει από τον υποψήφιο προσκόμιση 

βεβαίωσης / τίτλου συνάφειας γνωστικού αντικειμένου με τη θέση προκήρυξης.    

http://www.psychargos.gov.gr/
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 Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα 

 Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας.  

 Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και 

εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης 

 

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:  

  

 

 
 
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 στους 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. 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμολόγηση  

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία ως Ψυχολόγος σε συναφείς 
φορείς ψυχικής υγείας (Ν. 2716/1999) 

25 

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία ως Ψυχολόγος με λοιπές 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενηλίκων 

10 

Συνολική επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές (Ν. 2716/1999)  10 

Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη  
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα. 

5  

Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 
2716/1999) ή σε δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

5 

Βαθμός πτυχίου   5 

Συναφής στη θέση Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό στην 
ψυχολογία  

10 

Πιστοποιημένη Καλή τουλάχιστον Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) 5 

Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ  5 

Βαθμός συνέντευξης (λοιπά κριτήρια επιλογής)  20 

Σύνολο  100 
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Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται ΜΟΝΟ η 

προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος6
 καθώς και της σχετικής συνοδευτικής 

αίτησης πλήρως και σαφώς συμπληρωμένης7
. 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 το άτομο που θα επιλεγεί- και μόνο-  όταν ζητηθεί από το φορέα σε ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα. Επίσης, μαζί με τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα 

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 έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για  
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί και τέλος ότι 
λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

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

προβεί σε αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών, βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις ένταξης στο στάδιο αυτό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην 

οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι οχτώ (8) υποψήφιοι, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 

βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην 8η 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 του χαρακτήρα, η ευχέρεια στην επικοινωνία και στην 

οργάνωση, η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, κλπ). Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και 

λόγω των ειδικών απαιτήσεων του ρόλου του Ψυχολόγου στο Οικοτροφείο, η Επιτροπή θα δύναται 

επιπροσθέτως να εφαρμόσει προφορικά μια συγκεκριμένη δοκιμασία μελέτης περίπτωσης (case study) 

προκειμένου να της δοθεί καλύτερη εικόνα και να υποστηρίξει την τελική επιλογή του υποψηφίου. 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 υποψήφιος.  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, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 
 

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 στην ιστοσελίδα της ΠΕΨΑΕΕ και ενστάσεις υποβάλλονται κατά της νομιμότητας της 

                                                           
6
 Με την υποβολή Αίτησης και Βιογραφικού δηλώνεται ότι συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων από την ΠΕΨΑΕΕ με σκοπό την αξιολόγησή σας για την κάλυψη θέσης καθώς και για την 

αποθήκευση/διατήρηση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.  Παραπέμπουμε στην 

Ειδική Σημείωση στην τελευταία σελίδα 

7
 Η μη πλήρης και σαφής συμπλήρωση της αίτησης θα αποτελέσει αιτία αποκλεισμού.   
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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 Αξιολόγησης 

Προσωπικού. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό 

αξιολόγησης, με τον πρώτο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο. Η γνωστοποίηση της πρόσληψης, γίνεται μετά 

από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., και ο επιλεγείς ή η επιλεγείσα 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 

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αιτήσεις συμμετοχής) 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. 
 

2. Ο δεύτερος και ο τρίτος στη σειρά τελικής κατάταξης υποψήφιοι, από το οριστικοποιημένο  
υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο 
δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών και σε αυτό 
αρχικά θα ανατρέχει ο φορέας για σύναψη σύμβασης προς αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
αναπλήρωσης κατά προτεραιότητα στις δομές. Η ισχύς του μητρώου με εκκίνηση το συγκεκριμένο 
κωδικό θέσης θα είναι διετής.  
 

3. Με την υποβολή των ενυπόγραφων αιτήσεων παρέχεται ταυτόχρονα η δήλωση ενημέρωσης   για 
τον νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (27/4/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
«προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» όπως εμπεριέχεται στην Ειδική Σήμανση στην τελευταία σελίδα της παρούσας 
πρόσλησης. 

 

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν, αυτοπροσώπως8 ή ταχυδρομικά, 

υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τις 

10/02/2020 (καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή παράδοσης στα γραφεία) στη 

διεύθυνση:   

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (01/2020) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

                                                           
8
 Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου συμμετοχής αυτοπρόσωπως, η υποβολή θα γίνεται έως και τις 16:00.  
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Σημειώνεται ότι από την καταληκτική ημερομηνία 10/02/2020 θα υπάρχει αναμονή για παραλαβή 

αιτήσεων με σφραγίδα ταχυδρομείου από την 10/02/2020 μέχρι και 14/02/2020. Όσες αιτήσεις 

περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Στις 17-02-2020 

η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.  

Πληροφορίες:  

 στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 15:00, τηλ. 210-88.18.946, κ. Μίνα Τώρου  

 από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.pepsaee.gr 

 

Ο Πρόεδρος  και Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π. Ε. Ψ. Α. Ε. Ε. 

Ειδική Σήμανση: Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε ως φορέας Ψυχικής Υγείας που υπάγεται στις διατάξεις του ν.2716/99 

εμπίπτει και στις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ/GDPR (ΕΕ) 2016/679 (27/4/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και ειδικότερα στις εξαιρέσεις του  αρ.9 για τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Ως προς τα Προσωπικά 

Δεδομένα εργαζομένων & λοιπών φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τον φορέα ,  η  συλλογή και 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της σχέσης εργασίας και 

ασκώντας ο εργοδότης το διευθυντικό δικαίωμα και δικαίωμα οργάνωσης  κατά την κείμενη νομοθεσία. Η 

επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας,  με 

θεμιτά μέσα, αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση απασχόλησης και με τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων.  Βάση για τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας: Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε, εμπίπτει στα οριζόμενα του αρ. 6, παρ. 1γ  (απαραίτητη για 

συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση) & αρ. 6 παρ. 2 ε «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον» & Άρθρο 88 ΓΚΠΔ επεξεργασία στο 

πλαίσιο της απασχόλησης => εθνική νομοθεσία. Έχει ήδη λάβει και επικαιροποιεί όλα τα οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια τήρησης των στοιχείων αυτών στα ηλεκτρονικά ή φυσικά αρχεία.  

Για τον φορέα και τους εργαζόμενους, η προστασία του ατόμου και των προσωπικών δεδομένων αποτελεί 

πρωταρχικό σκοπό και όχι μόνο μια δεοντολογική υποχρέωση έναντι του ΓΚΠΔ. 

http://www.pepsaee.gr/

