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             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
                       Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) 

            Έτος Ιδρύσεως 1963 – Μέλος E.F.P.A 
 

                Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα, τηλ.: 2106913500, fax.: 2106913053 

www.seps.gr, info@seps.gr  

 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας μας, θεσμικός 

εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την 

γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 3.000 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  

Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 40 

ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu). 

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 14548  

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ψυχολόγων, μελών 

του ΣΕΨ, στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα, σχετικά 

με την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός βοηθός για άτομα με 

αναπηρία», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ προσκαλεί, όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να 

συμμετέχουν στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα σχετικά με την 

πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία» (δείτε 

συνημμένη επιστολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων),  να καταθέσουν 

αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στο σχετικό Μητρώο του ΣΕΨ.   

 Για την καταχώρησή σας στο Μητρώο του ΣΕΨ σχετικά με  τις  Ειδικές Επιτροπές 

Αξιολόγησης θα πρέπει να έχετε στείλει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, 

μέσω email στην Γραμματεία του Συλλόγου τα κάτωθι : 

1. Αίτηση Συμμετοχής στο Μητρώο  Ψυχολόγων ΣΕΨ  – Ειδικές Επιτροπές 

Αξιολόγησης  

2. Προς τον ΣΕΨ, Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του ν. 1599/1986  

3. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 240 λέξεις).     

 

 Η αμοιβή των αξιολογητών θα ανέρχεται στα 25 ευρώ μεικτά ανά αξιολόγηση. 

 

 Αποδέκτες των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού είναι τα άτομα με αναπηρία, 

ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης. Η πιλοτική εφαρμογή θα υλοποιηθεί 
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σε δύο φάσεις: η μεν πρώτη φάση εντός Αττικής για το τρέχον έτος, η δε δεύτερη φάση 

υλοποίησης για το έτος 2023 σε περισσότερες Περιφέρειες της χώρας. Δεν επιτρέπεται να 

ορισθούν μέλη των Επιτροπών όσοι παρέχουν συστηματικά υπηρεσίες που προσομοιάζουν στην 

Υπηρεσία Προσωπικού Βοηθού ατόμων με αναπηρία, όπως ενδεικτικώς, υπηρεσίες 

προσωπικών βοηθών, συνοδών και φροντιστών, ή συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή 

άλλη παρόμοια σύμβαση ή σχέση με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τέτοιες 

υπηρεσίες. 

 Οι ψυχολόγοι, μέλη του ΣΕΨ που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρώο, πέραν του Πτυχίου 

και της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, θα πρέπει να πληρούν, διαζευκτικά ή συνδυαστικά, μία 

η περισσότερες των κάτωθι προϋποθέσεων : 

1. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε δομές ή άλλο πλαίσιο φροντίδας ΑΜΕΑ, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών πλαισίων 

2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε Πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι 

3. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε κλινικό πλαίσιο  

4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πλαίσιο επιλογής προσωπικού 

5. Μεταπτυχιακό τίτλο, με εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, σχετικό με θέματα ΑΜΕΑ. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                              Κλινικός Ψυχολόγος 

 


