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                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το ΕΚΕΨΥΕ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εξωτερικών εποπτών: 

-Επόπτης/τρια ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας 

-Επόπτης/τρια συστημικής ψυχοθεραπείας. 

Ο κάθε ένας/μια από τους/τις παραπάνω θα εποπτεύει ομάδα θεραπευτών από το 

προσωπικό του ΕΚΕΨΥΕ που εργάζονται στο πλαίσιο της αντίστοιχης 

ψυχοθεραπευτικής κατέυθυνσης. 

Συχνότητα πραγματοποίησης εποπτείας: 

 Μία(1) φορά/μήνα για συστημική ψυχοθεραπεία 

 Μία(1) φορά/15ημέρες για τη ψυχαναλυτική-ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία. 

 

Οι επόπτες/τριες θα πρέπει να είναι ψυχίατροι ή ψυχολόγοι και να έχουν 

τουλάχιστον επτά έτη εμπειρίας στην εκπαίδευση –εποπτεία ψυχοθεραπευτών της 

σχετικής κατεύθυνσης. 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Ψυχίατρος (Π.Ε.) :  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής  

 Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας  Ψυχιατρικής  

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους  Ιατρικού Συλλόγου 

 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής  άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας  ή  βεβαίωση του 

ιδίου Υπουργείου  ότι δεν απαιτείται 

 Άδεια  άσκησης   Ιατρικού   επαγγέλματος 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος  

 Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση  

 Η γνώση ξένης γλώσσας  

0000018712

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 23/03/2021
Α. Π.: 1230

ΑΔΑ: Ψ07946904Β-ΚΤ1



 Η γνώση χρήσης Η/Υ  

 

 Ψυχολόγος (Π.Ε.) :  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της 

αλλοδαπής  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου  

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης  

 Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος  

 Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση  

 Η γνώση ξένης γλώσσας  

 Η γνώση χρήσης Η/Υ  

 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να εκτυπώσουν, το  ειδικό έντυπο Αίτησης και  το  

έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης   από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekepsye.gr 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησης συμμετοχής, το έντυπο υπεύθυνης  

δήλωσης, το  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  και  τα απαραίτητα, 

δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που 

επικαλούνται στην αίτησή τους , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη 

Διεύθυνση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33 
10683    ΑΘΗΝΑ 
  
Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από   24/03/2021      έως και    

09/04/2021 

 

    Εκ   του ΕΚΕΨΥΕ 
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