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Πάτρα, 14/11/2019 

Αρ. πρωτ  1477 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ 

 

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση µιας (1)  θέσης    

Προϊσταµένου Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού,  

Εµπειρία στον χώρο των ΑµεΑ 

Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας . (Γνώση περισσότερων 

γλωσσών θα    συνεκτιµηθεί) 

Εµπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση τοµεακών και κοινοτικών 

προγραµµάτων θα συνεκτιµηθεί. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυµούν να 

καταλάβουν :  

1. αίτηση, 

2. βιογραφικό σηµείωµα, 

3. δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση, 

4. τίτλους σπουδών ( πτυχία Π.Ε., Τ.Ε., από την Ελλάδα και χώρες του 

Εξωτερικού, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης  (κολέγια), τα οποία θα 

έχουν αναγνώριση είτε από τον  ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (∆ιαεπιστηµονικός 

Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης) είτε 

θα έχουν αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π. (Συµβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελµατικών Προσόντων).  

 

5. άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, (άπαντες θα καταθέτουν οπωσδήποτε 

άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες 



 

 

 

υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών και θα ισχύει για όλη την Ελληνική 

επικράτεια) 

6. αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εµπειρίας  

7. επιθυµητό το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων µη τυπικής 

εκπαίδευσης και τεκµηριωµένη εργασιακή εµπειρία σε άτοµα µε 

αναπηρία 

8. κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή µε το αντικείµενο 

εργασίας τους. 

9. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται 

για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωµένοι και 

µεταφρασµένοι στην Ελληνική Γλώσσα. 

• Οι αιτήσεις µε τα αναφερόµενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) 

θα κατατίθενται στην Γραµµατεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκοµείου 

Πατρών, µέχρι την 22/11/2019 κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρες 08:00-

14:00µ.µ. εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεως 

Προϊσταµένου /ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας. Επίσης µπορούν να 

αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή που να έχει ταχυδροµηθεί εντός 

της ανωτέρω προθεσµίας. Οι εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα ληφθούν 

υπόψη. 

1. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συµπληρωµατικό 

κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές 

αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,  

2. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούµενα απαραίτητα τυπικά προσόντα 

αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη. 

3. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε 

συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εµπειρία 

σε σχέση µε την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και 

των αυξηµένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος. 

4. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι, αρχικά,  ορισµένου χρόνου επτάµηνης διάρκειας 

και θα καθορισθεί εντός του χρονικού πλαισίου από την 1η ∆εκεµβρίου 2019 έως την 31η 

Ιουλίου 2020 µε δυνατότητα µετατροπής της, µετά το ως άνω διάστηµα, σε αορίστου 

χρόνου.  

5. Η προσφερόµενη εργασία θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες 

εβδοµαδιαίως. 

6. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν µε την σύµβαση και θα 

γνωστοποιηθούν στον εργαζόµενο πριν την υπογραφή της. 

 

 



 

 

 

 

7. Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο µισθωτό θα δύναται να 

ανατεθούν και έτερα καθήκοντα, συναφή ή µη συναφή µε την ειδικότητά του, εντός του 

νοµίµου και συµβατικού ωραρίου απασχόλησης, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερης αµοιβής. 

8. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόµενος αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως την παρούσα προκήρυξη και όλους τους όρους αυτής καθώς και την 

προβλεπόµενη διαδικασία επιλογής, παραιτούµενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της 

παρούσας προκήρυξης. 

9. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να µαταιωθεί 

ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του 

ΜΕΡΙΜΝΑ. 

10. Το ΜΕΡΙΜΝΑ µε την παρούσα, δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη 

σύµβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η 

κατάρτιση ή µη των συµβάσεων. 

11. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-

272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) . 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα τηλέφωνα: 

2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δηµοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  

 

Η Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

Γεωργία Κοκκίνου   Θεοφάνης Μαγιώνος 

 


