
 

...γιατί η κοινωνία οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον ψυχικά ασθενή 

.................................................................................................................................................................... 

Οι «Γέφυρες Απασχόλησης» εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού – 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουν ως στόχο τη 

δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή ενός εξειδικευμένου μοντέλου υποστηριζόμενης 

απασχόλησης στο χώρο της ψυχικής υγείας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού 

θεσμικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμποδίζουν την ποιοτική και 

ποσοτική πρόσβαση των ατόμων με ψυχικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας.  

..................................................................................................................................................................... 

Πληροφορίες: 

 Ευγενία Γαβριήλ, Ψυχολόγος - Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Απασχόλησης 

του Γραφείου Υπ.Α.&Κοι.Ε. 

 Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος- Επαγγελματικός Σύμβουλος (MSc, PhD) Επιστημονικός 

Σύμβουλος ΠΕΨΑΕΕ 

Τηλ: 210 8818946, Κιν: 6977453577, 6973648724  

Fax: 210 5245302 

E-mail: ypap@pepsaee.gr , nikdrosos@pepsaee.gr 

......................................................................................................................................................................... 

Κεντρικά Γραφεία: 

Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης 104 39, Αθήνα 

Τηλ.  2108257112-15,  E mail: pepsaee@otenet.gr, info@pepsaee.gr 

www.pepsaee.gr 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΕΕππιιδδόόττηησσηηςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  γγιιαα  ΠΠρραακκττιικκήή  ΆΆσσκκηησσηη  

 

 2,5 μήνες (250 ώρες) πρακτικής άσκησης ατόμων με ψυχικές δυσκολίες σε 

εταιρείες 

 τα άτομα θα μάθουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας 

 οι εταιρείες θα γνωρίσουν τις πραγματικές δυνατότητες ενός συμπολίτη μας με 

πρόβλημα ψυχικής υγείας και θα αρθούν οι τυχόν προκαταλήψεις 

 η επιχείρηση θα λάβει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε μια περίοδο οικονομικής 

κρίσης 

Πότε θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση; 

Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από τις  18/2/2013 έως τις  30/4/2013 
 

Τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση; 

Η επιχείρηση θα προτείνει έναν εργαζόμενο ως εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης. Αυτός 

θα παρακολουθήσει ένα βραχείας διάρκειας επιδοτούμενο πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης και θα θεωρηθεί «μέντορας».  

 Τι διάρκεια θα έχει; Θα διαρκέσει από τις 7/1/2013 έως τις 15/2/2013. 

 Θα επηρεαστεί η δουλειά του; Όχι. Η κατάρτιση του θα είναι εκτός ωρών 

εργασίας σε ημέρες και ώρες που θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης.  

 Που θα γίνει; Στο ΚΕΚ του ΚΨΥ (Αγίου Μελετίου 166, 150 μέτρα από στάση 

Μετρό «Αττική»).  

 Τι θα κερδίσει ο εργαζόμενος; Προβλέπεται αποζημίωση για τον ίδιο της τάξης 

των 350 €. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να στείλει για κατάρτιση περισσότερους 

εργαζόμενους (ακόμη και άτομα που δε θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές 

πρακτικής άσκησης). 

 

Γιατί μια επιχείρηση να θέλει να είναι φορέας πρακτικής άσκησης; 

 εταιρική κοινωνική ευθύνη 

 μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ κα ένταξη στο Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθυνής για τη Ψυχική Υγεία 

 εκπαίδευση και δοκιμή στην πράξη κάποιων υποψηφίων προς εργασία χωρίς 

οικονομικό κόστος για μια ικανή χρονική περίοδο  

 συνεργασία με την ΠΕΨΑΕΕ και δυνατότητα για ομιλίες ευαισθητοποίησης του 

προσωπικού της επιχείρησης σας σε θέματα ψυχικής υγείας ή ακόμη και 

εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων που ίσως παρουσιάζουν ψυχικές 

δυσκολίες 

 οικονομική αποζημίωση για την επιχείρηση της τάξης των 500 € για κάθε άτομο 

που θα κάνει πρακτική άσκηση, δηλ. μια επιχείρηση που θα δεχτεί για πρακτική 

άσκηση 4 άτομα θα λάβει 2000 € 

 αποζημίωση της επιχείρησης, η οποία θα ισούται με το ωρομίσθιο του εργαζομένου 

της που θα είναι μέντορας των ατόμων που κάνουν πρακτική, δηλ. για έναν 

εργαζόμενο/ εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης με ωρομίσθιο 13 € η επιχείρηση 

θα λάβει 3.250 € (13€× 250 ώρες). Η επιχείρηση μπορεί να προτείνει πάνω 

από έναν εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης ανάλογα με το πόσα άτομα θα έχει ως 

ασκούμενους και θα υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της αποζημίωσης που θα λάβει 

 
 


