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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 1/2022
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».
- Σθν αρικ. Γ3β/Γ.Π. 59206/19-10-2022 Τ.Α. «Ζγκριςθ από άποψθ ςκοπιμότθτασ για τθν κάλυψθ δαπανϊν
κλιμακίων φορζων Μονάδων Ψυχικισ Τγείασ ςτθ Βόρεια Εφβοια» για τθν ςυνζχιςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ
και ζνταξθ τθσ Πράξθσ για χρθματοδότθςθ με πόρουσ του Σαμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, δυνάμει
τθσ 72527 Εξ 2022/26-5-2022 απόφαςθσ ζνταξθσ (Κωδικόσ ΟΠ ΣΑ 5165759)
- Σον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ από τθν Ομοςπονδία Φορζων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ και Ψυχικισ
Τγείασ «ΑΡΓΩ».
- 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 ζχει αναπτφξει και λειτουργεί ΕΝΑ
ΚΙΝΗΣΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ που δραςτθριοποιείται ςτθν Βόρεια Εφβοια και καλεί ενδιαφερομζνουσ με τθν
διαδικαςία του κατεπείγοντοσ για πρόςλθψθ διάρκειασ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 31/8/2024
ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ: ΒΟΡΕΙΑ ΕΤΒΟΙΑ
Διαμονή: θα διαςφαλιςθεί ςτην περιοχή από τον φορζα για όλη τη διάρκεια τησ ςφμβαςησ.
Μετακινήςεισ: οι δαπάνεσ μετακινήςεων ςτην περιοχή αναφοράσ καλφπτονται από τον φορζα
Η προσ κάλυψθ κενι κζςθ του κλιμακίου είναι ειδικότθτασ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ και αναλυτικά:
ΚΩΔΙΚΟ
ΘΕΗ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ/αριθμόσ
θζςεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ-1

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΜΒΑΗ

Εξαρτθμζνθ εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ ΕΩ
οριςμζνου χρόνου
31/8/2024
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Κωδικόσ
θζςησ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα

01

α) Πτυχίο Σμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΑΕΙ/ΣΕΙ
β) Αναγγελία άςκθςθσ επαγγζλματοσ (Βάςθ τθσ υπ. Αρικ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκφκλιο του Τπουργοφ Τγείασ και Κοιν. Αλλθλεγγφθσ με
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κωδικόσ
θζςησ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα
κζμα: «χετικά με τισ διατάξεισ του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπωσ τροποποιικθκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14 )).
Α

γ) Εγγραφι ςτον ΚΛΕ (φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ)
Πρόςθετα τυπικά προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν και κα μοριοδοτθκοφν:
 6 μινεσ τουλάχιςτον προχπθρεςίασ (θ μθ φπαρξθ τθσ ελάχιςτθσ προχπθρεςίασ είναι κριτιριο
αποκλειςμοφ)
 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία/εργαςία ςε παρεμβάςεισ ςτθν κοινότθτα.
 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ
 Πιςτοποιθμζνθ Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ
 Προθγοφμενθ Εκελοντικι παροχι υπθρεςιϊν

Λοιπά κριτήρια επιλογήσ (εκτιμϊνται κατά τη διάρκεια τησ ςυνζντευξησ):
 Ευχζρεια ςτθν επικοινωνία
 Ικανότθτα ςτθν οργάνωςθ ενεργειϊν διαςφνδεςθσ, ςτθν οργάνωςθ δράςεων και ςτθ
ςυνεργαςία ςε ομάδα
 Ικανότθτα εργαςίασ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και
εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ

Περιγραφι αρμοδιοτιτων/κακθκόντων

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
υμμετοχι ςτθν οργάνωςθ-ςχεδιαςμό-υλοποίθςθ ψυχοεκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για παιδιά ςε
ςυνεργαςία με τα τοπικά ςχολεία πρωτοβάκμιασ/δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ
υνεργαςία με τθ διεπιςτθμονικι ομάδα (Ψυχίατρο/Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Διοικθτικό) για το
ςυντονιςμό και υλοποίθςθ των παρεμβάςεων.
υμμετοχι ςτθν ςυνάντθςθ ομάδασ
υμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ
κοινότθτασ
υμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα

ΗΜΕΙΩΗ: φμφωνα με τισ διατάξεισ του ςτα ζχοντασ υπόψθ νόμου απαιτείται προςκόμιςθ Ψηφιακοφ
Πιςτοποιητικοφ Εμβολιαςμοφ COVID-19 ή βεβαίωςη νόςηςησ
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Βαθμολόγηςη κριτηρίων
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων επιλογισ κακορίςτθκε ωσ εξισ:
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

Βαθμολόγηςη

Συπικό προςόν

5

Προηγοφμενη επαγγελματική εμπειρία/εργαςία

15*

Προηγοφμενη επαγγελματική εμπειρία/εργαςία ςε παρεμβάςεισ
ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ ςτην κοινότητα (ζκτακτεσ καταςτάςεισ)

20

Πιςτοποιημζνη Γνϊςη χειριςμοφ Η/Τ

5

Πιςτοποιημζνη Γνϊςη ξζνησ γλϊςςασ

5

Προηγοφμενη Εθελοντική παροχή υπηρεςιϊν

5

Βαθμόσ ςυνζντευξησ (λοιπά κριτήρια επιλογήσ)

25
φνολο

Εντοπιότητα (από τισ πληγείςεσ περιοχζσ τησ Β. Εφβοιασ ή από την ευρφτερη
περιοχή)
φνολο

80
20
100

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 το άτομο που θα επιλεγεί όταν ηθτθθεί από το φορζα ςε ευανάγνωςτα
φωτοαντίγραφα.
*ημείωςη ςχετικά με την βαθμολόγηςη τησ προχπηρεςίασ: Η προχπθρεςία 6 μθνϊν ςτθν κζςθ εργαςίασ
τθσ ηθτοφμενθσ ειδικότθτασ είναι ελάχιςτο προαπαιτοφμενο και θ μθ φπαρξθ τθσ είναι κριτιριο
αποκλειςμοφ. Η βακμολόγθςθ τθσ προχπθρεςίασ είναι κλιμακωτι, ωσ εξισ:
 6 μινεσ ζωσ 12 μινεσ – βακμολογία 5
 Περιςςότερο από 12 μινεσ ζωσ 3 ζτθ – βακμολογία 10
 Περιςςότερο από 3 ζτθ – βακμολογία 15
Επίςθσ, απαιτείται υποβολή Τπεφθυνησ Δήλωςησ 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.
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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
προςωπική ςυνζντευξη 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, βάςει δομθμζνου
ερωτθματολογίου, κα ςυνεκτιμθκοφν όλα τα ςτοιχεία που κα βοθκιςουν ςτθ διαμόρφωςθ ςωςτισ
γνϊμθσ για τθν καταλλθλότθτα των υποψθφίων ωσ προσ τθν ανταπόκριςθ αυτϊν ςτουσ ςτόχουσ του
κινθτοφ κλιμακίου και τθσ ομάδασ ςτόχου του παιδικοφ πλθκυςμοφ. Η Επιτροπι δφναται, εφόςον κρικεί
απαραίτθτο, να επαναλάβει τθ διαδικαςία ςυνζντευξθσ.
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.
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. Ο πίνακασ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων κα
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα (http://www.toperivolaki.gr/)
Κάκε υποψιφιοσ που κρίνει ότι ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να υποβάλλει ζνςταςθ (μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου) κατά των προςωρινϊν αποτελεςμάτων που κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, υπολογιηόμενων θμερολογιακά, από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανακοίνωςισ τουσ.
Εκπρόκεςμεσ ενςτάςεισ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων επιλαμβάνεται θ αρμόδια
Σριμελισ Επιτροπι. Επί των ενςτάςεων οι αποφάςεισ του Φορζα κοινοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
εγγράφωσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των ενςτάςεων.
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 μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ. Η Επιτροπι ειςθγείται ςτθ διοίκθςθ του φορζα προσ ζγκριςθ, το υπογεγραμμζνο πρακτικό
αξιολόγθςθσ, με τουσ πρϊτουσ ςτθ ςειρά κατάταξθσ. Ακολουκεί θ γνωςτοποίθςθ τθσ πρόςλθψθσ μετά από
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα και ο επιλεγείσ καλείται να υπογράψει ςφμβαςθ με τον
Φορζα. Ο/Η επιτυχϊν/οφςα καλείται να υπογράψει ςφμβαςθ με τον φορζα εντόσ πζντε θμερϊν από τθν
ανάρτθςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.
ε περίπτωςθ άρνθςθσ αποδοχισ τθσ κζςεωσ εκ μζρουσ των προκρικζντων ι μθ προςκόμιςθσ των
απαιτοφμενων αποδεικτικϊν των τυπικϊν, γενικϊν ι/και πρόςκετων προςόντων, καλείται ο επόμενοσ του
πίνακα κατάταξθσ και ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία, θ οποία, αν απαιτθκεί, επαναλαμβάνεται για τον
επόμενο του πίνακα κατάταξθσ ζωσ ότου γίνει θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ.
ημειϊςεισ:
1. Με τθν υποβολι αίτθςθσ και βιογραφικοφ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ.
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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.
Τποβολή αιτήςεων - βιογραφικϊν:
Οι ενδιαφερόμενοι για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ καλοφνται να αποςτείλουν ΜΟΝΟ
Αίτηςη ςυμμετοχήσ και αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα μζχρι και την 28η Νοεμβρίου 2022 και ϊρα:
17:00
Η υποβολή αιτήςεων γίνεται ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λόγουσ προςταςίασ και αποφυγήσ
τησ διαςποράσ του covid19. ε κάθε ςυμμετζχοντα θα αποςτζλλεται ο αριθμόσ πρωτοκόλλου.
Αποςτολή ςτο e-mail: prosklisi@toperivolaki.gr και με θζμα:
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. 1/2022 ΠΡΟΚΛΗΗ - ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΕΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ
Πληροφορίεσ παρζχονται μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Η Πρόεδροσ Δ.. και Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ
Κυριακοφλα Πνευματικάτου
Περιοχζσ παρζμβαςθσ
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