ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Θεσσαλονίκη, 14/07/2022
Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.765
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία , έχοντας υπόψη:

1. 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).
2. Την αριθ. Γ3β/οικ. 63439/2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας
και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για
έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον
Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Β’ 2932).
3. Τις υφιστάμενες Κ.Υ.Α. και Υ.Α περί καθορισμού του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας/ Οικοτροφεία – Ξενώνες, Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) και συγκεκριμένα ΚΕΦΑΛ. Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΑΡ. 205 «Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης» και αρ. 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού»
5. Τη με ημερομηνία 14-7-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. και των Μονάδων που έχει αναπτύξει και λειτουργεί
7. Τη με αρ.πρωτ. : Γ3α,β/Γ.Π.42952/08-07-2021 Απόφαση με θέμα : Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας
πολιτικών ψυχικής υγείας για την περίοδο 2021-2023, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ) ή από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
8. Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» (κωδικός έργου 2022ΤΑ09100004
-κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGeneration EU, με φορέα ευθύνης το Υπουργείο Υγείας και φορέα υλοποίησης την
Δ/νση Ψυχικής Υγείας.
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9. Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» (κωδικός έργου 2022ΤΑ09100003
-κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165728) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGeneration EU, με φορέα ευθύνης το Υπουργείο Υγείας και φορέα υλοποίησης την
Δ/νση Ψυχικής Υγείας.

ΚΑΛΕΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
και ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο δημιουργούμενο δυναμικό
μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το εν λόγω μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» μελλοντικής άντλησης και
αξιοποίησης βιογραφικών αφενός για να προτείνει τα βασικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στις επικείμενες
προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ανάθεση μονάδων ψυχικής υγείας σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των ανωτέρω 2,7, & 9 σχετικών, και αφετέρου για σύναψη σύμβασης, σε περίπτωση
που δημιουργηθεί κενή θέση, ο φορέας θα ανατρέξει στο μητρώο προς αντιμετώπιση αναγκών στελέχωσης/
αναπλήρωσης των υφιστάμενων μονάδων ευθύνης του.
Η ισχύς του μητρώου ανά κωδικό θέσης θα είναι διετής. Οι θέσεις κατανέμονται και περιγράφονται στον πίνακα 1
Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο - βιογραφικών:
Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα καθώς και συμπληρωμένη με ακρίβεια και σαφήνεια την Αίτηση εγγραφής στο μητρώο
μέχρι και την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Μ.Κ.Ε.) που ιδρύθηκε το 1990 και
δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής και επαγγελματικής
επανένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.
Ο φορέας έχει αναπτύξει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, Οικοτροφεία (6), Ξενώνας (1),
Προστατευόμενα Διαμερίσματα(9), Κέντρο Ημέρας (1) και Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας(1) . Πληροφορίες για τις
δομές και τη δράση του φορέα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.epsyka.gr/

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τις Περιφέρειες:
1.

Κεντρικής Μακεδονίας ( ΠΕ Θεσσαλονίκης , ΠΕ Ημαθίας , ΠΕ Σερρών)

2.

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( ΠΕ Δράμας )

3.

Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης , Γρεβενών , Καστοριάς)
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4.

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

Α.1.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμο
αναγνωρισμένο της
αλλοδαπής
β) Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού
Επαγγέλματος
γ) Απόφαση χορήγησης
τίτλου ειδικότητας
Ψυχιάτρου
δ) Βεβαίωση από τον Ιατρικό
Σύλλογο
Επιθυμητό: Αποδεδειγμένη
εκπαίδευση σε
οποιαδήποτε επιπρόσθετη
ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση από
πιστοποιημένο
εκπαιδευτικό φορέα.

Α.2.

ΠΕ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμο
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
β) Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού
Επαγγέλματος ,
γ) Απόφαση χορήγησης τίτλου
ειδικότητας Παιδοψυχιάτρου
δ) Βεβαίωση από τον Ιατρικό
Σύλλογο
Επιθυμητό: Αποδεδειγμένη
εκπαίδευση σε οποιαδήποτε
επιπρόσθετη
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
από Πιστοποιημένο
εκπαιδευτικό φορέα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον ενός (1) έτους
σε μονάδες ψυχικής υγείας
(οικοτροφεία, ξενώνες, ΚΗ,
Κινητές Μονάδες) του
Ν.2716/99
Επιθυμητά :
• Μεταπτυχιακό, συναφές
στο αντικείμενο του
κωδικού θέσης εργασίας
• Προηγούμενη
επαγγελματική
εμπειρία/εργασία με γενικό
πληθυσμό ή και με λοιπές
ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες ενηλίκων

Ομοίως ως ανωτέρω

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
( ΠΕ Θεσσαλονίκης ,
ΠΕ Ημαθίας , ΠΕ
Σερρών)
- ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
( ΠΕ Δράμας )
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΠΕ Κοζάνης ,
Γρεβενών ,
Καστοριάς)
-

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΠΕ Λάρισας)

Ομοίως ως ανωτέρω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.3.

Α.4.

ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.5.

ΤΕ
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

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 6701/28-32012 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.4038/2012(ΦΕΚ
14Α).
Επιθυμητό:
Αποδεδειγμένη
εκπαίδευση σε οποιαδήποτε
επιπρόσθετη
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
απόπιστοποιημένο
εκπαιδευτικό φορέα .
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ 2014-2020 Με την
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίτλος
σχολών της
ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού
Λειτουργού
ή
Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) (εφόσον
διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος
Κοινωνικού
Λειτουργού
ή
Κοινωνικής Εργασίας.
Γ) Βεβαίωση Εγγραφής στο
ηλεκτρονικό
μητρώο
του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδας (ΣΚΛΕ) σύμφωνα με τον
ν.4488/2017.
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω
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Σ

ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής
ή
ισότιμος
και
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπή
Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή

Α.6.

ΤΕ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙ
ΑΣ

Α.7.

ΠΕ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Α.8*

Α.9

Α.10

ΠΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ /
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Λογοθεραπευτή
Απόφοιτος Τμήματος
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής
Πολιτικής, κατεύθυνση Ειδικής
Αγωγής ή πτυχίο του
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης με
μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή
ή Αποφοιτος- κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ,
αναγνωρισμένο στην Ειδική Αγωγή
Οι υποψήφιοι για τη θέση του
συμβούλου
απασχόλησης
θα
πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα όπως αναγράφονται (για
λόγους οικονομίας του παρόντος
πίνακα), κατωτέρω*.

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Πτυχίο Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

α) Πτυχίο ΑΕΙ Δημόσιας &
Κοινοτικής Υγείας, ΑΤΕΙ Δημόσιας
& Κοινοτικής Υγείας-Επισκεπτών
Υγείας ή Πτυχίο ή δίπλωμα
Επισκεπτών και Επισκεπτριών
Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ή ισότιμος τίτλος

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
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Α.11.

Α.12.

ΠΕ/ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ
ΕΙΑΣ

σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)
Αναγγελία
άσκησης
επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας
(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.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)).
γ)
Ταυτότητα
μέλους
του
Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών
Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι
σε ισχύ ή - Βεβαίωση εγγραφής
στον
Π.Σ.Ε.Υ.
για
όσους
εγγράφονται για πρώτη φορά, η
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α.
Γ4α/Γ.Π. 100714/12-12-2014 (ΦΕΚ
3477/Β΄/23.12.2014).
α. Πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ελληνικό
κράτος
β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση
του
επαγγέλματος
Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης
Νοσηλευτών/τριών
Ελλάδος
(ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για
όσους εγγράφονται για πρώτη
φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους από την έκδοσή
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3252/2004.
Πτυχίο ΑΤΕΙ ή δίπλωμα τμήματος
Φυσικοθεραπείας της ημεδαπής ή
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ελληνικό
κράτος

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

Ομοίως ως ανωτέρω

*Οι υποψήφιοι για τη θέση του Συμβούλου Απασχόλησης θα πρέπει να διαθέτουν:
Είτε:
Α. Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή σε άλλη
συναφή επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η εξειδίκευση θα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
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πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η
αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα. Σε περίπτωση που
ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε
αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
Είτε:
Β. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου,
κοινωνικού λειτουργού, κοινωνιολόγου, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, φυσικοθεραπευτή καθώς
και την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Σε
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
ΚΑΙ
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας ή Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας ή Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον
Προσανατολισμό
Είτε
Γ. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου,
κοινωνικού λειτουργού, κοινωνιολόγου, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, φυσικοθεραπευτή καθώς
και την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Σε
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
ΚΑΙ
Πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις) επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης διακοσίων πενήντα (250)
τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν διοργανωθεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(και πρώην ΕΚΕΠ), τον ΟΑΕΔ, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς των κοινωνικών εταίρων ή προγραμμάτων
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης.
ΚΑΙ
Βεβαίωση σχετικής πρακτικής άσκησης σε χώρους εφαρμογής της Συ.Ε.Π. διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον
ωρών ή βεβαίωση διετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στην εφαρμογή του
θεσμού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό Τομέα.
*Στον κωδικό θέσης Α.8, θα προκριθούν οι ΠΕ Ψυχολόγοι-Σύμβουλοι Απασχόλησης (βλ. Πίνακα Κριτηρίων)
Σημείωση 1: Ειδική Μοριοδότηση θα λάβουν όσοι έχουν θητεία σε θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου.
Σημείωση 2: Αίτηση που δεν ανταποκρίνεται στο κριτήριο της χρονικής διάρκειας στην επαγγελματική εμπειρία σε
μονάδες ψυχικής υγείας (οικοτροφεία, ξενώνες, ΚΗ, Κινητές Μονάδες) του Ν.2716/99, δεν είναι αποδεκτή για τη
διαδικασία.
Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης):
• Ευχέρεια στην επικοινωνία

•
•
•
•

Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα
Κατανόηση του ρόλου της ειδικότητας και εκτίμηση ανταπόκρισης στις ανάγκες των κοινοτικών
μονάδων ψυχικής υγείας
Βασικές γνώσεις σε σχέση με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με το θεσμικό 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

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
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•

Οργάνωση ή και συμμετοχή σε Δράσεις αγωγής και ευαισθητοποίησης κοινότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τα ως άνω έχοντας υπόψη αναφερόμενα για το θεσμικό πλαίσιο, στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του ν. 4820/2021(Α’ 130) συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό κατά
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν.
2716/1999 (Α’ 96).
Ως προσωπικό των δομών νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας υπηρεσίες ή
εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών.
Δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα όπως ορίζεται την ισχύουσα κάθε
φορά ΥΑ από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου
και έχουν την εξαίρεση από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, το καθεστώς προσαρμόζεται ανάλογα με
τους νόμους, τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Κράτους, όπως διαμορφώνονται ανάλογα με τις συνθήκες.
Για την εφαρμογή των διατάξεων απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital
COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπουκατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού
της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή
ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου
ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες ψυχικής υγείας (οικοτροφεία,
ξενώνες, Κέντρα μέρας και Κινητές Μονάδες του Ν.2716/99)
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με γενικό πληθυσμό ή και με
λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενηλίκων
Προηγούμενη εθελοντική σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν.2716/1999) ) ή
σε
δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Τουλάχιστον Καλή Γνώση Αγγλικών
Βαθμός πτυχίου
Μεταπτυχιακό
Βαθμός συνέντευξης
Σύνολο
Κωδ. Θέσης 1 , 2 & 3 Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα .

Βαθμολόγηση
20
15
10
5
5
5
10
30
100

5
Η συνολική βαθμολογία στους
προαναφερόμενους κωδικούς θέσης
διαμορφώνεται σε 105
Κωδ. Θέσης 3
Η συνολική
βαθμολογία
για Ψυχολόγο-Σύμβουλο
Απασχόλησης
διαμορφώνεται σε 105

5

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.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται ΜΟΝΟ η προσκόμιση
αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και της σχετικής συνοδευτικής αίτησης συμμετοχής/ένταξης στο
μητρώο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο τους στο
εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας /
προϋπηρεσίας συναφούς με τα αναφερόμενα στα κριτήρια (βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα
συνοδευόμενη από ενδεικτικά παραστατικά (π.χ. σχετική σύμβαση, ΑΠΥ κλπ)), πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
για όσους έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό
γνώσης χρήσης Η/Υ, πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή νόσησης ή απόφαση εξαίρεσης κ.α.) θα κατατεθούν από το
άτομο/άτομα που θα επιλεγεί/επιλεγούν όταν ζητηθεί από το φορέα σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. Επίσης,
μαζί με τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ζητηθεί:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
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•

Α. 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.

- Β. υποβολή Υπεύθυνης δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) των ανδρών υποψηφίων ότι έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή ότι εξαιρούνται της
υποχρέωσης στράτευσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού η οποία θα προβεί την
αξιολόγηση -βαθμολόγηση των τυπικών και των πρόσθετων τυπικών προσόντων που αναφέρονται στις Αιτήσεις
συμμετοχής. Στην παρούσα φάση (ορίζεται ως στάδιο προτεραιότητας), μετά το πέρας της διαδικασίας θα
ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι δέκα (10) υποψήφιοι ανά κωδικό
θέσης και ανά Περιφέρεια, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην
δέκατη (10η) θέση, θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία για την δέκατη θέση. Στη
συνέντευξη βάσει των δομημένων και στοχευμένων ερωτήσεων θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα
βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την
καταλληλότητα των υποψηφίων στη μελλοντική στελέχωση των μονάδων. Η Επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε
συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων,
εφόσον το κρίνει απαραίτητο καθώς και να διαμορφώσει μεθοδολογία «μελέτη περίπτωσης» (case study) για την
στοιχειοθέτηση της τελικής βαθμολογίας. Επαφίεται επίσης στην κρίση της Επιτροπής η συμπληρωματική διαδικασία
συνέντευξης αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο μητρώο κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης 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. Οι πέραν των 10 πρώτων από τους συμμετέχοντες που
ανταποκρίνονται στα κριτήρια θα ενταχθούν στους πίνακες διακριτά. Η ένταξη στο μητρώο πραγματοποιείται μετά
από έγκριση του ΔΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν άμεσα με την έκδοση της πρόσκλησης
από το Υπουργείο Υγείας δια ζώσης ή διαδικτυακά. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες. Στις
δια ζώσης συνεντεύξεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας θα λαμβάνονται και θα τηρούνται πλήρη
μέτρα προστασίας βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων.
Τελικές διατάξεις
1. Με την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους για ένταξη στο μητρώο, 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 του φορέα.
2. Αίτηση που δεν θα είναι πλήρως και με ακρίβεια συμπληρωμένη θα αποκλείεται από τη διαδικασία. Επίσης
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς θέμα όπως αναγράφεται ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται
υπόψη.
3. Με την υποβολή βιογραφικού σημειώματος καθώς και της αίτησης, οι υποψήφιοι συναινούν στην
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο Δυναμικό Μητρώο Δυνητικών εργαζόμενων της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
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απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
για το σκοπό της αξιολόγησης για την μελλοντική πλήρωση των θέσεων εργασίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα
δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέρα των, βάσει των κείμενων διατάξεων, εμπλεκόμενων υπηρεσιών με την
λειτουργία και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ΜΨΥ.
Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο - βιογραφικών:
Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα καθώς και συμπληρωμένη με ακρίβεια και σαφήνεια την Αίτηση εγγραφής στο μητρώο
μέχρι και την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.
Η πρόσκληση και η φόρμα της αίτησης συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα
www.epsyka.gr
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 15-07-2022 και λήγει την Δευτέρα 01-08-2022.
Η υποβολή αίτησης και βιογραφικού είναι ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λόγους προστασίας και
αποφυγής της διασποράς του covid19.

Αποστολή στο e-mail: epsyka@otenet.gr και με θέμα:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
Σημειώνεται ότι όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα συμμετέχουν στη
διαδικασία.
Πληροφορίες παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
epsyka@otenet.gr αναγράφοντας στο θέμα: ΕΡΩΤΗΜΑ/ΤΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΜΗΤΡΩΟ
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο
αρχείο της Εταιρείας μας για δύο (2) έτη 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. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207 ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο
προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος» στο τηλ. 2410 552729.

Για την ΕΨΥΚΑ
Ο Γενικός Διευθυντής
Βενύτης Αναστάσιος
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