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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2022 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»  

Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες 
 

Αποκλειστικός δωρητής   ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ   (ΙΣΝ) 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

-  Την από 16/11/2022 υπογραφείσα σύμβαση δωρεάς (“Agreement” 570.000,00€  )  με το ΙΣΝ. 

-  Την με αριθμ. 08/19-10-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  

- Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796, 
ΦΕΚ 3959/Β/ 27-8-2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» 

-Την αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/2019 (ΦΕΚ 2289/Β/11-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενιαίο πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
(Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε./Ιατροπαιδαγωγικό) 

 
 

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης πρόκειται να υλοποιήσει το έργο 
«Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες» και καλεί ενδιαφερομένους 
για πρόσληψη διάρκειας 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Έδρα:  Δάφνη του Δήμου Λίμνης - Μαντουδίου- Αγίας Άννας ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

Με την δωρεά προβλέπεται η χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
σε παιδιά και εφήβους και την αντιμετώπιση των πολλαπλών επιπτώσεων των τραυματικών γεγονότων από 
τις πυρκαγιές του Αυγούστου2021 αλλά και στην καθημερινότητα τους εν γένει. Κύριος στόχος του κέντρου 
αποτελεί η μέριμνα όλων των επιπέδων που αφορούν στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του 
παιδιού. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες συνοπτικά : 

Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών- εφήβων που 
αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχολογικές δυσκολίες και των οικογενειών τους και βασίζει τη λειτουργία του 
στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής.  Η διεπιστημονική ομάδα  του Κέντρου αναλόγως της ειδικότητας 
παρέχει υπηρεσίες  διαγνωστικής εκτίμησης, θεραπευτικού σχεδιασμού & διαχείρισης παιδοψυχιατρικών 
περιστατικών, αντιμετώπισης αναπτυξιακών, ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών, σχεδιασμού 
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εξατομικευμένων ατομικών θεραπευτικών παρεμβάσεων, ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
συμβουλευτικής γονέων, διασύνδεσης. Στα ημερήσια προγράμματα και στο πλαίσιο της ολιστικής 
προσέγγισης εντάσσει δραστηριότητες τέχνης – πολιτισμού (εικαστικές, θεατρικές κ. λ.π.) και αθλητικές. 
Επίσης, οργανώνει δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού ή ομάδων 
επαγγελματιών  για θέματα ψυχικής υγείας. 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας με πενθήμερη/8ωρη απασχόληση. Η 
λειτουργία του Κέντρου είναι από τις 9.οο π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. και δύναται να τροποποιείται προκειμένου 
να υποστηρίζονται οι σκοποί λειτουργίας του και η εξυπηρέτηση προσέλευσης των παιδιών-εφήβων.  Η 
μισθοδοσία των εργαζομένων του Κέντρου σύμφωνα με τις 50557/29-5-2013  και 56669/11-6-2013 Υ.Α., 
υπολογίζεται βάσει ενιαίου μισθολογίου 

Οι προς κάλυψη θέσεις είναι αναλυτικά : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

Ειδικότητα 
Μορφή 

Απασχόλησης 
Αριθμός 
Θέσεων  

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα* 

01 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 

Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 
απασχόλησης/ή με 

σύμβαση έργου 

1 

α) Πτυχίο  Ιατρικής  της ημεδαπής ή 

ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος 

αλλοδαπής,  

Β) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, 

άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας 

Παιδοψυχιάτρου και Βεβαίωση ως 

εγγεγραμμένου μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

Γ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία έξι (6) μηνών* σε συναφείς 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας παιδιών - 
εφήβων. 

02 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 

απασχόλησης 
2 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή 
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 
31/12/1993 που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄278), 
όπως ισχύει], Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η 
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
 
β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η 
υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 
 
Γ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία έξι (6) μηνών* σε συναφείς 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε 
οποιαδήποτε άλλη Μονάδα / Φορέα με 
πληθυσμιακή ομάδα παιδιών - εφήβων. 
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03 
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 

απασχόλησης 
1 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού 
Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμο 
και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
και  
Β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην 
Ειδική Αγωγή  
 
Γ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία έξι μηνών* στο αντικείμενο της 

θέσης με παιδικό/εφηβικό πληθυσμό 

04 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 

απασχόλησης 
1 

Α. Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Β. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 
(Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκύκλιο 

του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: 

«Σχετικά με τις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), 

όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του 

Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)). 

Γ. Εγγραφή στον ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) 

Δ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία  έξι μηνών* στο αντικείμενο της 

θέσης σε συναφείς Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας 
 

 

05 
ΤΕ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 

απασχόλησης 
1 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 
Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή ισότιμο και 
αντίστοιχο της ημεδαπής ή αλλοδαπής  
 
Β. Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Λογοθεραπευτή (π.δ. 176/2014, Φ.Ε.Κ. 
279/31.12.2014/τ.Α΄ και 49/22.04.2016, 
Φ.Ε.Κ. 80/Α΄/2016) 
 
Γ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία έξι μηνών* σε συναφείς 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή με άλλες 
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδων παιδιών 
- εφήβων. 

06 
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 

απασχόλησης 
1 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής 
ΤΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής 
ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Χρηματοπιστωτικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην 
Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ 
κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
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Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), 
ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ 
κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης 
ή Απολυτήριος τίτλος:  
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή 
ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
Ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
 
β. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα 
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, 
(β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
Γ. Για τους υποψηφίους απαιτείται 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

έξι μηνών* σε συναφείς Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας ή σε άλλες διοικητικές 
θέσεις και  
 
Δ. Δίπλωμα Οδήγησης 
 

07 
ΔΕ/ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Εξαρτημένη Σχέση 
Εργασίας Πλήρους 

απασχόλησης 
1 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) 
ή Απολυτήριος τίτλος:  
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης 
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
Ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής. 
Υ.Ε.: Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του αρ. 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
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της αλλοδαπής 
 
Β. Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία έξι (6) μηνών* σε Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας. 
 
Γ. Δίπλωμα Οδήγησης 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

8 

 

 

*Ως αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νοείται αυτή που έχει αποκτηθεί σε 

εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές 

(μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού. 

*Σημείωση σχετικά με την βαθμολόγηση του κριτηρίου  της προϋπηρεσίας: Η ζητούμενη προϋπηρεσία 
έξι μηνών στην κάθε θέση εργασίας της ζητούμενης ειδικότητας δεν είναι κριτήριο αποκλεισμού από την 
διαδικασία αλλά είναι ελάχιστο προαπαιτούμενο για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου με κλιμακούμενη 
βαθμολογία ως εξής: 

• 6 μήνες έως 12 μήνες – βαθμολογία 5 

• Περισσότερο από 12 μήνες έως 3 έτη – βαθμολογία 10 

• Περισσότερο από 3 έτη – τη μέγιστη βαθμολογία 
 

 
Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν:  

 

• Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός  τίτλος σπουδών με συνάφεια στο αντικείμενο ψυχικής υγείας 
(για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας).  

Για να ληφθεί υπόψη η εξειδίκευση με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό χρειάζεται να αναφέρεται με 
σαφήνεια ο ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. 

• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη  ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 
πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα (για Παιδοψυχίατρο και Ψυχολόγους).  

Για να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση/ εξειδίκευση χρειάζεται να αναφέρεται με ακρίβεια ο αριθμός 
ωρών συμμετοχής στα προγράμματα. Η Επιτροπή δύναται, αν απαιτείται για την σαφήνεια της 
αξιολόγησης,  να ζητήσει από τον υποψήφιο προσκόμιση βεβαίωσης / τίτλου συνάφειας γνωστικού 
αντικειμένου με τη θέση προκήρυξης 

• Προηγούμενη Εθελοντική παροχή υπηρεσιών (πλην της ειδικότητας διοικητικού και γενικών 
καθηκόντων) 

• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (πλην της ειδικότητας γενικών καθηκόντων) 

• Πιστοποιημένη Γνώση ξένης γλώσσας (πλην της ειδικότητας γενικών καθηκόντων) 
 

Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης): 

• Ευχέρεια στην επικοινωνία  

• Εκτίμηση ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου 
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•  Ικανότητα στην οργάνωση ενεργειών,  στην οργάνωση δράσεων στην κοινότητα και στη 

συνεργασία σε ομάδα 

• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και 

εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης 

Θα συνεκτιμηθεί η ενασχόληση με δραστηριότητες τέχνης  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σύμφωνα με τις διατάξεις του στα έχοντας υπόψη νόμου απαιτείται προσκόμιση Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού Εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωση νόσησης 

Βαθμολόγηση κριτηρίων 

Για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας η βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής καθορίστηκε ως εξής:  

 

 
Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων τυπικών και πρόσθετων ) απαιτείται ΜΟΝΟ η 
προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και συνοδευτική αίτηση. Τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά θα κατατεθούν από το άτομο που θα επιλεγεί όταν ζητηθεί από το φορέα σε ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα.  
 
Επίσης, απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί στα 
κάτωθι: α) κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμολόγηση 

ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ 5 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ  25 

Για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που η αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία 
είναι με παιδιά και εφήβους, η βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες. 

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ 

5 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 25 

Εντοπιότητα (από τις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας κατά 
προτεραιότητα ή από την ευρύτερη περιοχή) 

15 

 
ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
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συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε και γ) να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 
η στέρηση αυτή. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την ορισμένη Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού η οποία θα 

προχωρήσει στην αξιολόγηση -βαθμολόγηση των τυπικών και των πρόσθετων τυπικών προσόντων.  Μετά 

το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης-βαθμολόγησης των συμμετεχόντων υποψηφίων θα ακολουθήσει 

προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι θα 

συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τέταρτη (4η) θέση, θα κληθούν 

όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία. Στη συνέντευξη, βάσει δομημένου 

ερωτηματολογίου,  θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση  σωστής 

γνώμης  για την καταλληλότητα των υποψηφίων ως προς την ανταπόκριση αυτών στους στόχους του 

κινητού κλιμακίου και της ομάδας στόχου του παιδικού πληθυσμού.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο,  να επαναλάβει τη διαδικασία συνέντευξης. 

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στους χώρους του Κέντρου Ημέρας 
και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας θα λαμβάνονται πλήρη μέτρα προστασίας ή διαδικτυακά 
εφόσον αιτηθεί ο υποψήφιος. 
Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, 

όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων και η κατάταξη τους γίνεται στο σχετικό 

πρακτικό από την Επιτροπή αξιολόγησης Προσωπικού.  Ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα (http://www.toperivolaki.gr/)  

Κάθε υποψήφιος που κρίνει ότι έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλλει ένσταση (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα 

εντός τριών (3) ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά, από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους. 

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Για την εξέταση των ενστάσεων επιλαμβάνεται η αρμόδια 

Τριμελής Επιτροπή. Επί των ενστάσεων οι αποφάσεις του Φορέα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους 

εγγράφως εντός δέκα ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ενστάσεων.  

Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα, με το αρχικό του ονοματεπώνυμου και τον αριθμό πρωτοκόλλου 

κατάθεσης της σχετικής αίτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό 

αξιολόγησης, με τους πρώτους στη σειρά κατάταξης. Ακολουθεί η γνωστοποίηση της πρόσληψης μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και οι  επιτυχόντες/επιτυχούσες καλούνται να 

υπογράψουν σύμβαση με τον φορέα εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων 

και την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της θέσεως εκ μέρους των προκριθέντων ή μη προσκόμισης των 

απαιτούμενων αποδεικτικών των τυπικών, γενικών ή/και πρόσθετων προσόντων, καλείται ο επόμενος του 

πίνακα κατάταξης και ακολουθείται η ίδια διαδικασία, η οποία, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για τον 

επόμενο του πίνακα κατάταξης έως ότου γίνει η πλήρωση της θέσης. 

mailto:info@toperivolaki.gr
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Στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα μετεγκατασταθούν για να αναλάβουν τη θέση εργασίας στο 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο από την λοιπή Ελλάδα στην Εύβοια θα καταβληθεί ποσό συνδρομής στο κόστος 

μετεγκατάστασης το οποίο θα ενσωματωθεί στην πρώτη μισθοδοσία. 
  
Σημειώσεις: 

1. Με την υποβολή αίτησης και βιογραφικού οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης.   

2. Αιτήσεις μη σωστά συμπληρωμένες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς θέμα όπως 

αναγράφεται κατωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

3. Με την υποβολή βιογραφικού σημειώματος καθώς και της αίτησης, οι υποψήφιοι συναινούν στην 

απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679, από το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» προκειμένου για την αξιολόγηση 

και την πλήρωση των θέσεων εργασίας. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»  

επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα  των υποψηφίων για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης και επιλογής στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν 

κοινοποιούνται σε τρίτους πέρα των, βάσει των κείμενων διατάξεων, εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

στην με αριθμό 15184/11-9-2014 Απόφαση Άδειας Λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 

ΙΙΙ» και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του  εν λόγω Έργου. 

 

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ 

Αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την 15η Ιανουαρίου  2023 και ώρα: 

17:00 
 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λόγους προστασίας και αποφυγής 

της διασποράς του covid19. Σε κάθε συμμετέχοντα θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. 
 

Αποστολή στο e-mail: prosklisi@toperivolaki.gr  και με θέμα:  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 2/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Πληροφορίες παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

 

 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Κυριακούλα Πνευματικάτου 
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