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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ε λ λ η ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης», που χρηματοδοτείται από το Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων του Ιδρύματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Πρόταση
για την ανάθεση έργου, το οποίο αφορά σε παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
και ψυχολογικής υποστήριξης και υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών,
ως εξής:
- Δύο πτυχιούχους Ψυχολογίας (ημεδαπού ή αλλοδαπού Τμήματος με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ),
με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (με σειρά προτεραιότητας) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή στην
Κλινική Ψυχολογία ή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και
εμπειρία στη συμβουλευτική ενηλίκων, στην ειδική εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, στην
εποπτεία βιωματικών ασκήσεων και σεμιναρίων και στις τηλε-υπηρεσίες συμβουλευτικής.
Η συνολική αμοιβή του παραπάνω προσωπικού θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 6.000,00€, για κάθε
άτομο.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και το έντυπο της Αίτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr => Ανακοινώσεις
=> Διακηρύξεις-Προκηρύξεις => Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε
προσωπικό) και είτε να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Α.Π. (παρακάτω διεύθυνση,
1ος όροφος, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, από 8:00 έως 14:00) είτε να την αποστείλουν
ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΠ (παρακάτω διεύθυνση) με συστημένη επιστολή από 11/01/2014
έως και 21/01/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18
263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή Αίτησης για το έργο: Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η Αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μία φορά, χωρίς
θερμοκόλληση ή συρραφή):
1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
4. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές
κ.λπ.)
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα σχετικά αποτελέσματα, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.: www.eap.gr => αρχική σελίδα => πλαίσιο
«Διαύγεια» => Ανά είδος απόφασης => Πίνακας επιτυχόντων, διοριστέων, επιλαχόντων => Έγκριση
πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου σε προσωπικό.
Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610367636.
Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
Καθηγητής Χαραλάμπος Κοκκώσης

