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Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022 

  

 «ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 

  

  

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές 

αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» 

του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» 

και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως 

πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ, (περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης), προκηρύσσει την 

πλήρωση της θέσης Επιστημονικά Υπευθύνου, με σχέση Εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα των ειδικότητας του 

Ψυχολόγου και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε 

ανάλογες Μονάδες (Σύμφωνα με την απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 του 

υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018, 

Γ3β/Γ.Π.οικ.47525/2018, Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19.02.2021, Γ3α,β/Γ.Π.οικ.66299/22-

10-2021, Γ3β/Γ.Π.οικ.21467/13.04.2022 και την Γ3β/Γ.Π.οικ. 38393/30.06.2022 

αποφάσεις). 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/28328/ariom-g3b-g-p-oik-15670-2018
https://www.taxheaven.gr/circulars/28907/ariom-g3b-g-p-oik-47525-2018
https://www.taxheaven.gr/circulars/35773/g3ab-g-p-oik-10858-19-2-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/37930/g3ab-g-p-oik-66299-22-10-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/37930/g3ab-g-p-oik-66299-22-10-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/39299/g3b-g-p-oik-21467-13-4-2022
https://www.taxheaven.gr/circulars/39919/g3b-g-p-oik-38393-30-6-2022


Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση 

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Αντίγραφο Σπουδών 

4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  

5. Φωτοτυπία ταυτότητας 

6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν 

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ 

της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική 

επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις. 

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αυτισμό. 

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα: 

http://www.autismgreece.gr/ 

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, σε έντυπη μορφή 

στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Μοναστηράκι  ή στο e-mail gspap@autismgreece.gr.  

  

   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

http://www.autismgreece.gr/
mailto:gspap@autismgreece.gr

