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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                       Ορεστιάδα  16.2.2022                                                  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                               Αρ.Πρωτ:3070 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

‘’Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση   Μίσθωσης  Έργου 

Ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων’’ 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).  

2) Την Αρ.Πρωτ:20340/1.11.2021 (ΑΔΑ:677ΨΩΞΒ-Ψ4Ρ) απόφαση  Δημάρχου ορισμού 

Αντιδημάρχων , αναπλήρωσης  και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3-4 Ν.4314/2014 , το  Αρ.Πρωτ:95989/26.12.2021 

(ΑΔΑ:6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ ‘’Προγραμματισμός προσλήψεων 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 

μίσθωσης έργου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 ’’ 

, το Αρ.Πρωτ:17555/7.8.2015 σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ΘΕΜΑ: Προσλήψεις 

προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και το Αρ.Πρωτ:ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.2.9/48/Οικ26059/10.10.2016 

(ΑΔΑ:9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ) σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  

4) Την Αρ.35/15.2.2022  (ΑΔΑ:64ΞΣΩΞΒ-ΓΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘’ 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού   με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου 

ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  για την υλοποίηση του Μέτρου  Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών υπηρεσιών με αντικείμενο έργου :Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

ενδυνάμωσης  και κοινωνικής-εργασιακής  ένταξης των ωφελούμενων  Οικογενειών και 

των μελών τους, ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων, μέλη ωφελουμένων  οικογενειών του 

ΤΕΒΑ,   στο πλαίσιο    του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 

2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

αυτό παρατάθηκε  με την με ΑΔΑ:6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ Υπ. Εργασίας, απόφαση 

τροποποίησης για το διάστημα 1.3.2022 έως και 31.12.2022 και την  δυνατότητα 

ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης-συνέχισης μέχρι τη λήξη του 

προγράμματος Τ.Ε.Β.Α .   

5) Την Αρ.Πρωτ:2210/4.2.2022 βεβαίωση εγγραφής πιστώσεων στον  Κ.Α. 60.7341.02  

ποσού 69.838,79€ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και την σχετική 

Αρ.Πρωτ:3066/26.2.2022     (ΑΔΑ:9ΔΚ1ΩΞΒ-Μ54 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

 

ΑΔΑ: 9Υ8ΖΩΞΒ-Ω7Δ



ΑΝΑΚΟΙΝΩNEI 

 

Την πρόθεση του Δήμου Ορεστιάδας για  την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 

διάρκειας  από 1.3.2022  έως την 31.12.2022 και την  δυνατότητα ανανέωσης της 

σύμβασης σε περίπτωση παράτασης-συνέχισης μέχρι τη λήξη του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α ,  

του παρακάτω προσωπικού όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής   που  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής ως εξής: 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ MΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 

1.3.2022 ΕΩΣ 31.12.2022  

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ   1.100,00€ 11.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00€ 

 
 
Η   δαπάνη της σύμβασης   μηνιαίως προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.100,00€   και 

συνολικά από την 1.3.2022  έως 31.12.2022  στο ποσό των 11.000,00€  σε βάρος  του 
Κ.Α. 60.7341.02    εξόδων του προϋπολογισμού  έτους  2022. 

 
 
Προσόντα πρόσληψης: 

 
 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

1 ΠΕ   ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πτυχίο Α.Ε.Ι ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ της ημεδαπής ή 

ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής.   

 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

  Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

  

 
Επιπλέον προσόντα  εξειδίκευσης  από μεταπτυχιακές σπουδές ή από αποδεδειγμένη 

εμπειρία ή εκπαιδευτικά σεμινάρια: 

-στη συμβουλευτική σχέσεων , ζεύγους , 

- συμβουλευτική ανέργων , 

 -συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών –εφήβων,  

 -γυναικών, αρχηγών  Μονογονεϊκών οικογενειών , θυμάτων βίας  ΑμΕΑ  και λοιπών 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, θα συνεκτιμηθούν. 

 

 
Οι εργασίες  θα εκτελούνται  σύμφωνα με τις οδηγίες , τις εντολές , την εποπτεία των 

υπηρεσιών του Δήμου  και είναι οι εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

 Διερεύνηση ατομικών αναγκών ενδυνάμωσης και ψυχολογικής στήριξης. 

 Κατάρτιση ατομικού πλάνου στήριξης σε συνεργασία με άλλα  στελέχη υποστήριξης   

(κοινωνικούς λειτουργούς , εκπαιδευτικούς , στελέχη προώθησης στην αγορά 

εργασίας) 

ΑΔΑ: 9Υ8ΖΩΞΒ-Ω7Δ



 Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπευτικού τύπου για την αντιμετώπιση ψυχολογικών 

δυσκολιών. 

 Ατομικές και οικογενειακές –ομαδικές συνεδρίες για την βελτίωση 

ενδοοικογενειακών σχέσεων κι επίλυσης συγκρούσεων.  

 Βελτίωση εργασιακών δεξιοτήτων διαμέσου της διερεύνησης ατομικών ικανοτήτων, 

αδυναμιών , καλλιέργεια και αξιοποίηση  ατομικών κλήσεων και ειδικών δεξιοτήτων  

 Σύσταση και συντονισμός ομάδων που αποσκοπούν στην βελτίωση  εργασιακών.  

δεξιοτήτων (συνέπεια , ανάληψη ευθύνης, συνεργατικότητα , στοχοθεσία , επίτευξη 

στόχων) αλλά και επιμόρφωσης  σε συγκεκριμένα εργασιακά αντικείμενα σε 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς , επιμορφωτικούς φορείς . 

 Εισηγήσεις , προτάσεις  προς τους υπευθύνους υλοποίησης ΤΕΒΑ και ΣΥΥ για 

επιπλέον ενέργειες υποστήριξης ενδυνάμωσης προς όφελος των εξυπηρετούμενων 

ατομικού ή ομαδικού χαρακτήρα  

 
Οι συνεδρίες ατομικές & Ομαδικές-οικογενειακές θα  πραγματοποιούνται: α)στα  γραφεία 

του αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας  και Πολιτισμού, στο 

Δημαρχείο Ορεστιάδας, που έχει δηλωθεί ως σημείο υλοποίησης ΣΥΥ  

β) στην κατοικία των εξυπηρετούμενων , όταν αυτοί δεν δύναται να μετακινηθούν (πχ. 

ΑΜΕΑ) ή για λόγους διαπίστωσης  ευρύτερων συνθηκών διαβίωσης . 

Ως παραδοτέα  του εν λόγω έργου, που υποχρεούται να τηρεί ο εν λόγω συνεργάτης  

ορίζονται : 

-Ατομικά δελτία καταγραφής αναγκών.  

-Φύλλα παρακολούθησης ατομικών & Ομαδικών  Συνεδριών. 

-Εκθέσεις πεπραγμένων εφ’ όσων  ζητηθούν   – εισηγήσεις  κατά περίπτωση.    

-Ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης  συνεργάτη.  

 

Οι ωφελούμενοι θα  προκύψουν από: 

α) τη διαδικασία δελτίου συμπλήρωσης αναγκών ΣΥΥ 

β) την  ατομική πληροφόρηση (δια ζώσης , δια του τύπου , με τηλεφωνική επικοινωνία ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο)  των εν δυνάμει ωφελούμενων των παραπάνω 

ενεργειών στήριξης από τον συνεργάτη ψυχολόγο . 

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με  βιογραφικό σημείωμα, να 

έχουν τα  γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 

μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-17   Ν. 3584/07 όπως ισχύουν τα οποία 

με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι πληρούνται. 

Επίσης πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

16-17  Ν. 3584/07 όπως ισχύουν. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά 

θα κατατίθενται μέχρι   και την   22.2.2022  και ώρα 15:00μμ  στo γραφείo Δημάρχου  

Β.Κων/νου  9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                                         

 

                                                                 Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
                                                                                                                                                 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 

ΑΔΑ: 9Υ8ΖΩΞΒ-Ω7Δ
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