
ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                                                                   Νιγρίηα, 13-09-2022 

      ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ                                                                          Αριθ. Πρφη:      650 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΜΔ ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΓΟΜΗ ΚΓΑΠ ΜΔΑ ΑΝΘΗ 

ΣΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 

 

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε 

παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξφζβαζε παηδηψλ θαη 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαρφιεζεο» θαη βάζεη ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4412/2016, ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 58/2022 (ΑΓΑ: 6ΧΙΘΟΞΦΔ-ΡΞ4)  απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, πξνζθαιεί φπνηνλ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα λα 

θαηαζέζεη θάθειν ζηελ Δπηρείξεζε γηα κία (1) ζέζε  ΠΔ Φπρνιφγνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΓΑΠ 

ΜΔΑ  ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο. Η πίζησζε ζα γίλεη ζην ζθέινο ησλ 

πξνυπνινγηδφκελσλ εμφδσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ρξήζεο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Κ.Α. 00.6117.01 κε ηελ έλδεημε «Ακνηβέο θαη έμνδα δηαθφξσλ ηξίησλ». Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα 

πξνβιεθζνχλ ζηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2023. 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

ΣΟΠΟ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΤΝΟΛΟ 
ΔΠΙΚΔΦΔΧΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΟ 

Έλαο (1) 
Φπρνιφγνο 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 
ηεο 
ζχκβαζεο 
έσο 
31/7/2023 

Κ.Γ.Α.Π. 
ΜΔ.Α. 
ΑΝΘΗ 

3/εβδνκάδα 
Υ 2 (δχν) 
ψξεο 

120 4.650,00€ 
κεηθηά 

 

Σα απαξαίηεηα δεηνχκελα πξνζφληα θαη θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ σο εμήο: 

 Αίηεζε 

 Φσηνηππία ηαπηφηεηαο 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζ. 80 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, 
όηι δεν ζσνηρέτοσν οι λόγοι αποκλειζμού ηης παραγράθοσ 1 ηοσ άρθροσ 73 ηοσ 

Ν.4412/2016 

ΑΔΑ: Ω8Ζ0ΟΞΦΕ-8ΗΕ



 Φσηναληίγξαθν Σίηινπ α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ ή Βεβαίσζεο  Αζθήζεσο 

Δπαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία  (ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο) ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζε 

ζρνιεία ή αλάινγνπο θνξείο πνπ θηινμελνχλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο: Γηα κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα: Πξνζθφκηζε 

επηθπξσκέλσλ βεβαηψζεσλ ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδηψηε απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

:ππνβνιή ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή επηθπξσκέλσλ βεβαηψζεσλ ηνπ 

νηθείνπ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εκπεηξίαο. Γηα εθπαηδεπηηθνχο ,δηνξηζκέλνπο ζηελ Δθπαίδεπζε : βεβαίσζε άζθεζεο 

ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή έσο 10 ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

 Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

Οη θαηέρνληεο ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, ππνρξενχληαη λα έρνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο κε ηνπο εκεδαπνχο ηίηινπο. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ βαζηθφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε 

πξνζθνξά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

  Οι σπουήθιοι ποσ δεν θα προζκομίζοσν ηο ζύνολο ηφν απαραίηηηφν δικαιολογηηικών  

ή  δεν θα καηαθέζοσν ηην οικονομική προζθορά ηοσς θα αποκλείονηαι από ηη διαδικαζία 

επιλογής. 

Βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ επηζθέςεσλ είλαη: 

 Παξνρή  ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ-ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα (αηνκηθφ-νηθνγελεηαθφ - 

θνηλσληθφ επίπεδν) 

 Δπηζήκαλζε-δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ αηφκσλ ή ησλ 

νκάδσλ.  Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ σθεινχκελσλ γηα ηηο  

                 επηπηψζεηο  (ςπρνινγηθέο-θνηλσληθέο) πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ ηεο ρξφληαο πάζεζεο  

                 ζηελ πξνζσπηθφηεηα   θαη ζπκπεξηθνξά ησλ σθεινχκελσλ (παξαπνκπέο ζε αξκφδηεο  

                 ππεξεζίεο) 

 Γηαηήξεζε επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ, ηφζν κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φζν θαη θαζέλα απφ απηνχο κε ηνπο νηθείνπο ηνπ 

 Γηεξεχλεζε-δεκηνπξγία-αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ 

Οη  ψξεο επηζθέςεσλ ηνπ Φπρνιφγνπ ζα θαζνξίδνληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεχζπλε 

ηεο δνκήο ΚΓΑΠ ΜΔΑ  πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 

Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ζα γίλεη κε ζχκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θαη  γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 31ε Ινπιίνπ 2023. 

ΑΔΑ: Ω8Ζ0ΟΞΦΕ-8ΗΕ



Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε 

ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΗ ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΓΑΠ ΜΔΑ ΑΝΘΗ) ΣΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ» κέρξη θαη  ηηο 23  επηεμβρίοσ  ημέρα 

Παραζκεσή  θαη ψξα 15:00 μ.μ. ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο . 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηει: 2322353414 & 2322353429  θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

                                                                                ΘΧΜΑ ΜΠΑΚΑΛΟΤΓΗ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω8Ζ0ΟΞΦΕ-8ΗΕ



 

 

 

ΑΙΣΗΗ                                                     
                                                                  Πξνο 
                                         
                                                         ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 
                                                    

                                                        Βάζεη ηεο ππ’ αξηζ.650/13-09 -2022 πξφζθιεζεο    
                                                                εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Κνηλσθεινχο  
                                                                   Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο ζαο θαηαζέησ γηα  

                                                                   ηελ εηδηθφηεηα του Ψυχολόγου ζηε  
                                                                   δνκή «ΚΓΑΠ ΜΔΑ ΑΝΘΗ» ηα εμήο 
                                                            δηθαηνινγεηηθά: 
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…………………………..                         2…………………………………………….. 

 

Του……………………..                        3………………………………………………….. 

 

Διεύθυνση:…………..                     4………………………………………………….. 

 

Τηλ:………………………                        5……………………………………………………… 
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