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Περίγραµµα θέσης εργασίας  
 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας  

Γενική ∆ιεύθυνση: ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών  
∆ιεύθυνση: Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας  
Τµήµα: Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  

Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): 
Προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων 

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): -  

Τίτλος θέσης: 
Υπάλληλος του Τµήµατος Κοινωνικής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων - 
Ψυχολόγος  

Κλάδος / Ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγων  
 
Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.  

Κύρια καθήκοντα:  
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας) 

1.Οργάνωση και λειτουργία του προγράµµατος Σχολές Γονέων  
2.Σχεδιάσµός, εισήγηση και µέριµνα για τη δηµιουργία και λειτουργία Μονάδων Ψυχολογικής και 
Κοινωνικής υποστήριξης και ατοµική Ψυχολογική υποστήριξη   
3.Μεριµνά για την εφαρµογή προγράµµατος ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων σε 
συνεργασία µε τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και τη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας. 
4.Υλοποιήση προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών 
προβληµάτων (προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων) 
5.Σχεδιάσµός, εισήγηση και µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε 
προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
6.Υλοποιηση δράσεων στήριξης µονογονεϊκών οικογενειών καθώς και εγκαταλελειµµένων παιδιών. 
7.Σχεδιάσµός,  εισήγηση και µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη δηµιουργία 
Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 
8.Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές 
9.Μέριµνα για τον συντονισµό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για την αρωγή των θυµάτων 
βίας (ψυχοκοινωνική στήριξη και νοµική συµβουλευτική) καθώς και εξειδικευµένη πληροφόρηση για 
τους τρόπους αντιµετώπισης–καταπολέµησης της έµφυλης βίας. 
10.Συντονισµός και εποπτεία κοινωνικών δοµών του Τµήµατος και συνεργασία µε το υπόλοιπο 
επιστηµονικό προσωπικό  
11.Συντονισµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό 
επίπεδο (για παράδειγµα, µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού 
Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).. 
12.Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές. 
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∆ιαδικασίες: 
 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 2.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
3.ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΚΟ Κ.Α.) 
4.∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆.Θ. (ΕΣΠΑ) 
5.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
6.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ) 
7.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.  

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:  
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος) 
Εκπαίδευση:  
- Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία 
Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή των 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  
-Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου  
 
  
Βασικές γνώσεις:  
Άριστη γνώση των Ιατρικών και Κοινωνικών ∆οµών της πόλης, όλων των υπηρεσιών 
Πολύ καλή  γνώση χειρισµού Η/Υ 
 
∆εξιότητες / Ικανότητες:   
Επικοινωνία  
∆ιαχείριση κρίσεων  
Εργασία σε οµάδες  
Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης προγραµµάτων  
Γνώση του κώδικα ηθικής δεοντολογίας του επαγγέλµατος  
Κοινωνικές δεξιότητες  
Να ενηµερώνεται διαρκώς για τις επιστηµονικές εξελίξεις του αντικειµένου του.  
 
Ξένες γλώσσες:   
Βασική γνώση ξένης γλώσσας  
 
Εµπειρία:   
Επιθυµητή η εµπειρία σε συναφές αντικείµενο στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα.  

 
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους  

Ο Προϊστάµενος 
του Τµήµατος: 

 
………………. 

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 

…………….. 
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης: 

 

………………. 
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 

…………….. 
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

 


