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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ  
ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟIΚΟΓΔΝΔIΑ  
Σ Ο  Π Δ Ρ Ι Β Ο Λ Α Κ Ι   ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 37 - 39, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ   

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 1/2021 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»/Κ.Η ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ III 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

-  Σθν αρικ. Γ3β/Γ.Π.55526/11-11-2021 Τ.Α «Ζγκριςθ από άποψθ ςκοπιμότθτασ για τθν κάλυψθ δαπανϊν 
κλιμακίων φορζων Μονάδων Ψυχικισ Τγείασ ςτθ Βόρεια Εφβοια». 

- Σον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ από τθν Ομοςπονδία Φορζων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ και Ψυχικισ 
Τγείασ «ΑΡΓΩ»: «Παροχή ψυχο ο  ω   ή  υ ο  ήρ          Β ρ  α Ε  ο α  α   ο  υ  ο              
 ορ ω   ου  αρ   α  ου             Μο       α    ο  2   ορ ω    α  ρ         α  ου  α 
α α    ου     χρ  α ο        ου Τ ουργ  ου Τγ  α       υγ   ρ         ρ οχ    ρο      ου  α 
     χω ο   ο           ο      ο      ο  ο ο     α  αρ χου  ψυχο ο  ω   ή υ ο  ήρ      ο γ      
    υ          υρ           ρ οχ       Β ρ  α  Ε  ο α » 

- Σισ διατάξεισ του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) τθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Δ1α/ΓΠ.οικ.52796, 
ΦΕΚ 3959/Β/ 27-8-2021 «Παρακολοφκθςθ και τρόποσ ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθν υποχρζωςθ 
εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ COVID-19» 

 
 
Σο ωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ 
ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω δράςθσ κα αναπτφξει ΕΝΑ ΚΙΝΗΣΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ καλεί ενδιαφερομζνουσ για πρόςλθψθ διάρκειασ 5 μθνϊν και θ  πρόςκλθςθ πραγματοποιείται  
με τθν διαδικαςία του κατεπείγοντοσ με  καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ωσ τισ 30/11/21». 

 

ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ: ΒΟΡΕΙΑ ΕΤΒΟΙΑ  

Δ α ο ή:  α   α  α              ρ οχή α    ο   ορ α γ α           ρ   α         α   . 

Μ  α   ή    : ο   α         α   ή  ω         ρ οχή α α ορ    α    ο  α  α    ο   ορ α 

Οι κζςεισ είναι ωσ ακολοφκωσ: 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΘΕΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ/αρ      
    ω  

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

01 ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ -1 Μερικι απαςχόλθςθ 4-6 ωρϊν. Εξαρτθμζνθ 
εργαςία ι εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ 

5 μινεσ 

02  ΨΤΧΟΛΟΓΟ -1 Εξαρτθμζνθ εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ  5 μινεσ 

03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ-1 

Εξαρτθμζνθ εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ 5 μινεσ 

04 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ-1 Εξαρτθμζνθ εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ 5 μινεσ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ  
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Κω      
       

Σ   ο    ου ϊ   
 α   ο    α α  ο    α   υ     &  υχ    ρ     α   ρο    α 

01  

α) Πτυχίο  Ιατρικισ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ αλλοδαπισ,  

Β) Άδεια αςκιςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ, άδεια άςκθςθσ ιατρικισ ειδικότθτασ Παιδοψυχιάτρου και 

Βεβαίωςθ ωσ εγγεγραμμζνου μζλουσ Ιατρικοφ υλλόγου. 

Πρ     α  υ      ρο    α που κα ςυνεκτιμθκοφν 

 Καλι γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ  

02 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτθν Ψυχολογία 

ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων 

πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  

Β) Αναγγελία άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ψυχολόγου (Βάςθ τθσ υπ. Αρικ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκφκλιο του Τπουργοφ Τγείασ και Κοιν. 

Αλλθλεγγφθσ με κζμα: «χετικά με τισ διατάξεισ του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπωσ τροποποιικθκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)). 

Πρ     α  υ      ρο    α που κα ςυνεκτιμθκοφν και κα μοριοδοτθκοφν:  

 3 ζτθ τουλάχιςτον προχπθρεςίασ (θ μθ φπαρξθ τθσ ελάχιςτθσ προχπθρεςίασ είναι κριτιριο 
αποκλειςμοφ) ι προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ωσ Ψυχολόγοσ με παιδιά ςε ανοικτζσ 
μονάδεσ ςτθν κοινότθτα 

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ωσ Ψυχολόγοσ ςε παρεμβάςεισ ςτθν κοινότθτα για 
παιδιά ι και για ενιλικεσ. 

 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ 

03 

α) Πτυχίο Σμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 ) Αναγγελία άςκθςθσ επαγγζλματοσ (Βάςθ τθσ υπ. Αρικ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκφκλιο του Τπουργοφ Τγείασ και Κοιν. Αλλθλεγγφθσ με 

κζμα: «χετικά με τισ διατάξεισ του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπωσ τροποποιικθκε από το αρ.4. παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)). 

γ  Εγγραφι ςτον ΚΛΕ (φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ)  

Πρ     α  υ      ρο    α που κα ςυνεκτιμθκοφν και κα μοριοδοτθκοφν:  

 3 ζτθ τουλάχιςτον προχπθρεςίασ (θ μθ φπαρξθ τθσ ελάχιςτθσ προχπθρεςίασ είναι κριτιριο 
αποκλειςμοφ) 

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ςε παρεμβάςεισ ςτθν κοινότθτα. 

 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ 

04 

α) ΠΕ: Πτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ θ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και 

αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ. ΣΕ: Πτυχίο ι δίπλωμα Σ.Ε.Ι.τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ . 

Πρ     α  υ      ρο    α που κα ςυνεκτιμθκοφν και κα μοριοδοτθκοφν:  

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ςε κζςεισ διοικθτικισ/γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ςε υποςτιριξθ παρεμβάςεων ςτθν κοινότθτα. 

 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ.  

 Δίπλωμα οδιγθςθσ (απαραίτθτο για τθ ςυμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ) 

 
Λο     ρ  ήρ α     ογή        ϊ  α   α         ρ   α      υ     υ    : 

 Ευχζρεια ςτθν επικοινωνία  

 Ικανότθτα ςτθν οργάνωςθ και ςτθ ςυνεργαςία ςε ομάδα 

 Ικανότθτα εργαςίασ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και 

εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ 
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Περιγραφι αρμοδιοτιτων/κακθκόντων 

Παιδοψυχίατροσ Αξιολόγθςθ-Παρακολοφκθςθ των ανιλικων ωφελοφμενων 
υμβουλευτικι υποςτιριξθ ςτο οικογενειακό και ςυγγενικό περιβάλλον 
Κατ' οίκον επιςκζψεισ  
υνεργαςία με τθ διεπιςτθμονικι ομάδα (Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Διοικθτικό) για το 
ςυντονιςμό των υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων 
υμμετοχι ςτθν ςυνάντθςθ ομάδασ 
υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ 
κοινότθτασ 

Ψυχολόγοσ Καταγραφι του ιςτορικοφ, εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του ανιλικου ωφελοφμενου  
Διάγνωςθ και δθμιουργία ατομικοφ πλάνου δράςθσ με ςκοπό τθν παρζμβαςθ και τθν κακοδιγθςθ του 
κεραπευόμενου. 
χεδιαςμόσ πλάνου ψυχολογικισ υποςτιριξθσ και ςυντονιςμόσ  
Ψυχολογικι υποςτιριξθ βαςιςμζνθ ςε επίςθμεσ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ, όπωσ ορίηει ο κϊδικασ 
δεοντολογίασ των επαγγελματικϊν ψυχικισ υγείασ  
Ψυχοεκπαίδευςθ για παιδιά και γονείσ 
Κατ' οίκον επιςκζψεισ 
Εκτίμθςθ τθσ πορείασ και ςφνταξθ αναφορϊν  
υνεργαςία με τθ διεπιςτθμονικι ομάδα (Ψυχίατρο/Παιδοψυχίατρο, Κοινωνικό Λειτουργό, Διοικθτικό) 
για το ςυντονιςμό των υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων 
υμμετοχι ςτθν ςυνάντθςθ ομάδασ  
υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ 
κοινότθτασ 

Κοινωνικόσ 

Λειτουργόσ 

Διεξαγωγι ςυνζντευξθσ με ςκοπό τθν καταγραφι του ιςτορικοφ των ανιλικων ωφελοφμενων 
Αναγνϊριςθ των περιςτατικϊν που χριηουν άμεςθσ παρζμβαςθσ 
χεδιαςμόσ εξατομικευμζνου πλάνου δράςθσ  
Εκτίμθςθ τθσ πορείασ  και ςφνταξθ αναφορϊν 
Διαςφνδεςθ με υπθρεςίεσ και ενθμζρωςθ οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ 
Κατ' οίκον επιςκζψεισ  
υνεργαςία με τθ διεπιςτθμονικι ομάδα (Ψυχίατρο/Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Διοικθτικό) για το 
ςυντονιςμό των υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων 
υμμετοχι ςτθν ςυνάντθςθ ομάδασ 
υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ 
κοινότθτασ 

Διοικθτικόσ Διατιρθςθ του αρχείου του προγράμματοσ, ςυγκζντρωςθ και αρχειοκζτθςθ αναφορϊν, κακϊσ και του 
γενικότερου υλικοφ του προγράμματοσ 
Παροχι ςτιριξθσ, ςυγκζντρωςθ και ζλεγχοσ εξοδολογίων 
Διατιρθςθ αρχείου παγίων 
Παρακολοφκθςθ αδειϊν και ςυγκζντρωςθ ςχετικϊν εντφπων 
Επικοινωνία με προμθκευτζσ  
Γενικότερθ διοικθτικι ςτιριξθ τθσ παρζμβαςθσ 
Ζλεγχοσ εγγράφων που παραδίδονται ςτο Οικονομικό/Λογιςτικό Σμιμα και εξαςφάλιςθ όλων των 
απαραίτθτων διαδικαςιϊν 
Εξαςφαλίηει ότι όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται είναι παρόντα, ακριβι και πλιρθ, όςον αφορά 
(υπογραφζσ, αξία και θμερομθνίεσ) 
Παροχι γενικότερθσ οικονομικισ ςτιριξθσ του προγράμματοσ 
Κατ' οίκον επιςκζψεισ  
υνεργαςία με τθ διεπιςτθμονικι ομάδα (Ψυχίατρο/Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό) 
για το ςυντονιςμό των υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων 
υμμετοχι ςτθν ςυνάντθςθ ομάδασ 
υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ 
κοινότθτασ 

ΗΜΕΙΩΗ:  φμφωνα με τισ διατάξεισ του ςτα ζχοντασ υπόψθ νόμου απαιτείται προςκόμιςθ Ψηφιακοφ 

Πιςτοποιητικοφ Εμβολιαςμοφ COVID-19 ή βεβαίωςη νόςηςησ 
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Βα  ο  γ     ρ   ρ ω  

Για τον κωδικό κζςθσ 01 κριτιριο αποτελεί θ ςυνολικι εμπειρία/εργαςία και εμπειρία εργαςίασ ςτθν 

κοινότθτα (ςτοιχεία βιογραφικοφ) και κα αποτελζςουν κζματα τθσ ςυνζντευξθσ με τθν Επιτροπι.  

 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ επείγουςασ διαδικαςίασ θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων επιλογισ ςτισ κζςεισ 

με κωδικό 02,03 και 04 κακορίςτθκε ωσ εξισ:  

  

 
*Για τθν κζςθ 02 αν διακζτει υποψιφιοσ προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ωσ Ψυχολόγοσ με παιδιά ςε μονάδεσ ςτθν κοινότθτα 
αυξάνεται θ βακμολογία κατά 10 και το ςφνολο ανζρχεται ςε 90. 

Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω προςόντων (απαραίτθτων και επιθυμθτών) απαιτείται ΜΟΝΟ η 
προςκόμιςη αναλυτικοφ βιογραφικοφ ςημειώματοσ καθώσ και ςυνοδευτική αίτηςη. Τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά θα κατατεθοφν από τα άτομα που θα επιλεγοφν όταν ηθτθθεί από το φορζα ςε 
ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα.  
 
Επίςθσ, απαιτείται υ ο ο ή Τ    υ    Δή ω    ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι δεν ζχει καταδικαςτεί ςτα 
κάτωκι: α) κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, 

πλαςτογραφία, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι 
ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) να μθν είναι υπόδικοι και να μθν ζχουν παραπεμφκεί με 
τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα 
παραγράφθκε και γ) να μθν ζχουν, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί 
θ ςτζρθςθ αυτι. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ – ΟΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα γίνει από τθν οριςμζνθ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ θ οποία κα 

προχωριςει ςτθν αξιολόγθςθ -βακμολόγθςθ των τυπικϊν και των πρόςκετων τυπικϊν προςόντων.  Μετά 

το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ των ςυμμετεχόντων υποψθφίων κα ακολουκιςει 

 ρο ω   ή  υ     υ   ςτθν οποία κα κλθκοφν να ςυμμετζχουν οι τρεισ (3) υποψιφιοι, οι οποίοι κα 

ςυγκεντρϊςουν τθν υψθλότερθ βακμολογία. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςτθν τρίτθ (3θ) κζςθ, κα κλθκοφν 

όλοι οι υποψιφιοι που ςυγκζντρωςαν τθν ίδια βακμολογία. τθ ςυνζντευξθ κα ςυνεκτιμθκοφν όλα τα 

ςτοιχεία που κα βοθκιςουν ςτθ διαμόρφωςθ  ςωςτισ γνϊμθσ  για τθν καταλλθλότθτα των υποψθφίων.  

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάςςονται ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ βακμολογίασ, 

όπωσ αυτι προκφπτει από τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων και θ κατάταξθ τουσ γίνεται ςτο ςχετικό 

πρακτικό από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ.  Η Επιτροπι ειςθγείται ςτθ διοίκθςθ του φορζα 

προσ ζγκριςθ, το υπογεγραμμζνο πρακτικό αξιολόγθςθσ, με τουσ πρϊτουσ ςτθ ςειρά κατάταξθσ (ζνα ςε 

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ Βα  ο  γ     

Συ      ρο    5 

Προ γο        αγγ   α   ή      ρ α/ ργα  α* 25 

Προ γο        αγγ   α   ή      ρ α/ ργα  α     αρ              
 ο      α. 

20 

Π   ο ο       Γ ϊ   χ  ρ   ο  Η/Τ  5 

Βα      υ     υ      ο     ρ  ήρ α     ογή   25 

  ο ο 80 

Ε  ο      α  α          γ        ρ οχ       Β. Ε  ο α  ή α        υρ   ρ  
  ρ οχή  

20 

  ο ο 100 
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κάκε ειδικότθτα). Οι πίνακεσ με τα Οριςτικά Αποτελζςματα, με το αρχικό του ονοματεπϊνυμου και τον 

αρικμό πρωτοκόλλου κατάκεςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα. Οι 

επιτυχόντεσ καλοφνται να υπογράψουν ςφμβαςθ με τον φορζα μζχρι 3-12-2021. 

  
Οι ςυνεντεφξεισ με τουσ υποψθφίουσ κα πραγματοποιθκοφν δια ηϊςθσ ςτουσ χϊρουσ του Κζντρου Ημζρασ 
και λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν τθσ πανδθμίασ κα λαμβάνονται πλιρθ μζτρα προςταςίασ ι διαδικτυακά 
εφόςον αιτθκεί ο υποψιφιοσ. 
 
    ϊ    : 

1. Με τθν υποβολι αίτθςθσ και βιογραφικοφ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ.   

2. Αιτιςεισ μθ ςωςτά ςυμπλθρωμζνεσ και μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χωρίσ κζμα όπωσ 

αναγράφεται κατωτζρω δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

3. Με τθν υποβολι βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ κακϊσ και τθσ αίτθςθσ, οι υποψιφιοι ςυναινοφν ςτθν 

απαιτοφμενθ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων κατά τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2016/679, από το ωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» προκειμζνου για τθν αξιολόγθςθ 

και τθν πλιρωςθ των κζςεων εργαςίασ. Σο ωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»  

επεξεργάηεται και αποκθκεφει τα Προςωπικά Δεδομζνα  των υποψθφίων για τουσ ςκοποφσ τθσ 

αξιολόγθςθσ και επιλογισ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σα Προςωπικά Δεδομζνα δεν 

κοινοποιοφνται ςε τρίτουσ πζρα των, βάςει των κείμενων διατάξεων, εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν 

ςτθν με αρικμό 15184/11-9-2014 Απόφαςθ Άδειασ Λειτουργίασ του Κζντρου Ημζρασ «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 

ΙΙΙ» και τθροφνται αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω Πράξθσ. 

 

Τ ο ο ή α  ή  ω  -   ογρα   ϊ : 

Οι ενδιαφερόμενοι για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ καλοφνται να αποςτείλουν ΜΟΝΟ 

Α       υ    οχή   α  α α υ       ογρα          ω α μζχρι και     30  Νο   ρ ου 2021 και ϊρα: 

17:00 

 

Η υ ο ο ή    α  ΜΟΝΟ         ρο      αχυ ρο   ο γ α   γου   ρο  α  α   α  α ο υγή      

  α  ορ    ου covid19.         υ     χο  α  α α ο       α  ο αρ       ρω ο    ου. 

 

Α ο  ο ή   ο e-mail: prosklisi@toperivolaki.gr   α        α:  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. 1/2021 ΠΡΟΚΛΗΗ-Κω           ……… 

Π  ρο ορ     αρ χο  α     ω      ρο   ο   αχυ ρο   ου.   

 

Η Πρ   ρο  Δ..  α  Ν    ο  Ε  ρ  ω ο  

 

Κυρ α ο  α Π  υ α     ου 

 

 

mailto:prosklisi@toperivolaki.gr
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Περιοχζσ παρζμβαςθσ 

 


