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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 29/04/2021 

Αριθμ. Πρωτ. 407 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας (Δ/νση Ψ.Υ.Κ.Π.) έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249/Α/7.11.1979), περί Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 

 

2. Την υπ' αριθμ 2350/14-11-88 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας με 

την οποία η Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ι.Υ.Π. (πρώην Δ/νση 

οικογενειακών Σχέσεων) λειτουργεί και ως Κέντρο Μελέτης και Πρόληψης της Κακοποίησης 

/ Παραμέλησης 

 

3. Την απόφαση της Δ.Ε. 111(α) – 14/04/2021 για την έναρξη υλοποίησης του 

προγράμματος με αριθμό συμβολαίου :  PD Ref. No. :  GRC/PD/2021/007 με τίτλο: 

«Programmatic Review of Services available and accessible to Children in the shelters of the 

Network of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality», 

που συγχρηματοδοτείται από την UNICEF στα πλαίσια της δημόσιας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος :  “Call for Expression of Interest :  Supporting children to 

transition from residential to family or community – based care”  

 

4. Την απόφαση της Δ.Ε. 111(β) – 14/04/2021 για την έναρξη έναρξη υλοποίησης του 

προγράμματος με αριθμό συμβολαίου :  PD Ref. No.: GRC/PD/2021/009 με τίτλο : «Child 

Guarantee: transforming institutional care and enhancing alternative and community-based 

care for children in Greece»,που συχρηματοδοτείται από την UNICEF στα πλαίσια της 

δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος :  “Call for Expression of Interest :  

Supporting children to transition from residential to family or community – based care” 
 

5. Την απόφαση της Δ.Ε. 111(δ) – 14/04/2021 για την έγκριση προκήρυξης ανοιχτής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας έκτακτου προσωπικού με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ και μίσθωσης έργου 

 

προκηρύσσει: 

 

 Τρεις (3) θέσεις Ερευνητών κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων 
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για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ) ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με 

δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων  

 Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων 

ψυχοκοινωνικής μέριμνας για την υλοποίηση των δράσεων επιτόπιας παρέμβασης σε οικογένειες 

σε κρίση στην Περιφέρεια Αττικής για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία 

με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω 

προγραμμάτων  

 Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων 

ψυχοκοινωνικής μέριμνας με πολυετή εμπειρία (άνω της δεκαετίας) στο πεδίο για την υλοποίηση 

των δράσεων εποπτείας κοινοτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με 

ζητήματα παρέμβασης σε οικογένειες σε κρίση, Σύμβασης Έργου διάρκειας 8 μηνών με 

δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων  

 Μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Συνηγορίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων κατόχου τίτλων ΠΕ 

Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή 

άλλων συναφών επαγγελμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο της συνηγορίας των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 

μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση 

των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων  

 Μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Επαγγελματιών κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, 

ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών 

επαγγελμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο της συνηγορίας των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία 

με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω 

προγραμμάτων  

 Έξι (6) ερευνητών πεδίου κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων για 

σύναψη Σύμβασης Έργου για την ανάπτυξη Εξατομικευμένων Σχεδίων Δράσης σε παιδιά που 

διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής φιλοξενίας στην Περιφέρεια Αττικής  

 Δυο (2) θέσεων Υπεύθυνων α)Επικοινωνίας και Αναφοράς β) Αξιολόγησης και 

Παρακολούθησης του Προγράμματος σε συνεργασία και με το Εθνικό Γραφείο της UNICEF 

κατόχου τίτλου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων συναφών 

επαγγελμάτων για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου 

με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Η ιδρυματοποίηση των παιδιών σε πλαίσια κλειστής φιλοξενίας είναι γνωστό ότι επιφέρει 

σοβαρές δευτερογενείς βλάβες στα παιδιά που οδηγούμενα σε αυτά τα πλαίσια έχουν ήδη 

συνήθως προηγούμενο ιστορικό θυματοποίησης. Στην χώρα μας το σύστημα παιδικής 

προστασίας παραμένει ακόμα εν πολλοίς βασισμένο στην ιδρυματική φιλοξενία των παιδιών 

ενώ οι εναλλακτικές μορφές τοποθέτησης και φροντίδας παιδιών παρότι νομοθετημένες 

αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος των τοποθετήσεων όλη την προηγούμενη τριακονταετία. 

Επίσης, η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη ποσοστά οικογενειακής 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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επανένωσης μετά από εντατική παρέμβαση σε οικογένειες στις οποίες κρίθηκε πως είναι προς 

όφελος των παιδιών η απομάκρυνσή τους με αποτέλεσμα οι απομακρύνσεις αντί για προσωρινό 

μέτρο να μετατρέπονται σε μόνιμες στην πλειονότητά τους.  

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού υλοποιώντας σχετικές δράσεις που σχεδιάστηκαν από το 

Εθνικό Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση των εν λόγω 

προγραμμάτων παρέμβασης που αποσκοπούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 

πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν συμπεριλαμβάνουν: 

 Την παρέμβαση σε 4 τουλάχιστον ιδρύματα στην Περιφέρεια Αττικής με στόχο την 

ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων δράσης για τα παιδιά που φιλοξενούνται, την 

υποστήριξη της μετάβασής τους σε εναλλακτικά οικογενειακά πλαίσια φροντίδας, την 

εκπαίδευση του προσωπικού στον αναπροσανατολισμό της λειτουργίας του σε ένα νέο 

μοντέλο εργασίας εναλλακτικής φροντίδας και την ανάπτυξη σχεδίων αναμόρφωσης 

συνολικά των όρων λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων. 

 Την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας πρώιμου εντοπισμού και παρέμβασης σε 

οικογένειες με παιδιά που εμφανίζουν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να εξελιχθούν σε 

επικινδυνότητα από τις κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη πρότυπης 

μεθοδολογίας εκτίμησης από τις κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες της ενδεχόμενης 

επικινδυνότητας για παιδιά σε οικογένειες με δυσλειτουργίες, την ανάπτυξη πρότυπης 

μεθοδολογίας εντατικής παρέμβασης από τις κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες σε 

οικογένειες με δυσλειτουργίες των οποίων τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με στόχο την 

ασφαλή επάνοδο των παιδιών στις φυσικές τους οικογένειες, την εκπαίδευση του 

προσωπικού των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών στα παραπάνω και την παροχή 

εξωτερικής εποπτείας και την πιλοτική εφαρμογή τους. 

 Την χαρτογράφηση των διάφορων υπηρεσιών του συστήματος παιδικής προστασίας στην 

Ελλάδα συμπεριλαμβανόμενου του νομικού πλαισίου και της οργανωτικής 

λειτουργικότητας της διασύνδεσης ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες και την ανάπτυξη 

κατευθυντήριων προτάσεων θεσμικής αναμόρφωσής του με στόχο την βελτιστοποίηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά και οικογένειες. 

 Την αποτύπωση του πλαισίου διαμονής και φροντίδας για τα παιδιά που διαμένουν μαζί 

με τις μητέρες τους σε πλαίσια κλειστής φιλοξενίας του δικτύου ξενώνων της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας και Οικογενειακής Πολιτικής.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ι.Υ.Π. προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το 

οποίο θα συναφθεί κατά περίπτωση είτε με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης 

ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) είτε με Σύμβαση Έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της 

παρούσας πρόσκλησης. 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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ΠΡΟΦΙΛ  

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), φορέας της Γενικής Κυβέρνησης. Παρέχει δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες 

δημόσιας Υγείας στο παιδί και στην οικογένεια, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, 

παράγοντας εξειδικευμένο έργο πρόληψης και παροχής κλινικών υπηρεσιών, έρευνας και 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα  αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική  

δραστηριότητα  στο  πεδίο  της  υγείας  του  παιδιού.  

 

 

1)  ΘΕΣΗ «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ»  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ 
Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων 
συναφών επαγγελμάτων 

3 8 μήνες /πλήρης 
απασχόλησης ΙΔΟΧ 

(8ωρο- 5νθημερο) ή 
αντιστοιχία με Σύμβαση 
Έργου 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προτυποποιημένων 

πρωτοκόλλων, στην εκπαίδευση προσωπικού και στην εκτέλεση των ερευνητικού χαρακτήρα 

δράσεων όπως π.χ. η χαρτογράφηση των υφιστάμενης νομοθεσίας του είδους και των εύρους των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητάς τους, η ανάπτυξη των αναγκαίων προτάσεων 

κοινωνικής πολιτικής και η καταγραφή όλων των ανωτέρω σε εποπτική μορφή αναφορών. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος 

υποψηφίου και θα καλυφθεί τον προϋπολογισμό των εν λόγω έργων. 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής 

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 

26 Αθήνα. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με 

ρόλο συντονιστή/τριας 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
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2)  ΘΕΣΗ «ΕΠΙΤΟΠΙΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή 
άλλων συναφών επαγγελμάτων 
ψυχοκοινωνικής μέριμνας 

 
5 

8 μήνες /πλήρης 
απασχόλησης ΙΔΟΧ 

(8ωρο- 5νθημερο) ή 
αντιστοιχία με Σύμβαση 
Έργου 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι/ες που τελικά θα επιλεγούν θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη της πρότυπης 

μεθοδολογίας πρώιμου εντοπισμού και παρέμβασης σε οικογένειες με παιδιά που εμφανίζουν 

δυσλειτουργίες που ενδέχεται να εξελιχθούν σε επικινδυνότητα από τις κοινοτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες, την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας εκτίμησης από τις κοινοτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες της ενδεχόμενης επικινδυνότητας για παιδιά σε οικογένειες με δυσλειτουργίες, την 

ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας εντατικής παρέμβασης από τις κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες 

σε οικογένειες με δυσλειτουργίες των οποίων τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με στόχο την ασφαλή 

επάνοδο των παιδιών στις φυσικές τους οικογένειες, την εκπαίδευση του προσωπικού των 

κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών στα παραπάνω και την παροχή εξωτερικής εποπτείας και την 

πιλοτική εφαρμογή τους καθώς και σε κάθε άλλη δράση εκ των συμπεριλαμβανόμενων στο όλο 

πρόγραμμα απαιτηθεί.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος 

υποψηφίου, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής 

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 

26 Αθήνα. Οι υποψήφιοι/ες που τελικά θα επιλεγούν θα είναι απαραίτητη η μετακίνησή τους εντός 

της Περιφέρειας Αττικής 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής 

μέριμνας. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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3)  ΘΕΣΗ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ»  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΟΠΤΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΣΕ ΚΡΙΣΗ  

 
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή 
άλλων συναφών επαγγελμάτων 
ψυχοκοινωνικής μέριμνας 

 
 

5 

 
 
8 μήνες Σύμβαση Έργου 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι/ες που τελικώς θα επιλεγούν θα παρέχουν υπηρεσίες εξωτερικής εποπτείας στο 

προσωπικό κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και δη αναφορικά με την ανάπτυξη της πρότυπης 

μεθοδολογίας πρώιμου εντοπισμού και παρέμβασης σε οικογένειες με παιδιά που εμφανίζουν 

δυσλειτουργίες που ενδέχεται να εξελιχθούν σε επικινδυνότητα από τις κοινοτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες, την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας εκτίμησης από τις κοινοτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες της ενδεχόμενης επικινδυνότητας για παιδιά σε οικογένειες με δυσλειτουργίες, την 

ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας εντατικής παρέμβασης από τις κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες 

σε οικογένειες με δυσλειτουργίες των οποίων τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με στόχο την ασφαλή 

επάνοδο των παιδιών στις φυσικές τους οικογένειες, την εκπαίδευση του προσωπικού των 

κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών στα παραπάνω και την παροχή εξωτερικής εποπτείας και την 

πιλοτική εφαρμογή τους καθώς και σε κάθε άλλη δράση εκ των συμπεριλαμβανόμενων στο όλο 

πρόγραμμα απαιτηθεί.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί αναλόγως του συνολικού αριθμού ωρών εξωτερικής εποπτείας 

που θα απαιτηθούν και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την αμοιβή που θα πρόκυπτε 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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για ίδιο χρόνο απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος 

υποψηφίου, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και δη η 

εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής 

μέριμνας. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο πεδίο για την υλοποίηση των δράσεων συναφών 

με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας σε παιδιά 

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με 

ρόλο συντονιστή/τριας 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 
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Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 

 

 

4)  ΘΕΣΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ & 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ 
Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων 
συναφών επαγγελμάτων 

 
 

1 

8 μήνες /πλήρης 
απασχόλησης ΙΔΟΧ 

(8ωρο- 5νθημερο) ή 
αντιστοιχία με Σύμβαση 
Έργου 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ο/Η υποψήφιος/α που τελικά θα επιλεγεί, θα συμβάλει στην υλοποίηση όλων των 

συμπεριλαμβανόμενων δράσεων, στην δικτύωση των φορέων και υπηρεσιών που απαιτείται για την 

υλοποίησή τους, στην διάχυση των αποτελεσμάτων τους, στην συνηγορία για την διατηρησιμότητά 

τους, στην προώθηση εν γένει του έργου της αποϊδρυματοποίησης του συστήματος παιδικής 

προστασίας καθώς και σε κάθε άλλη δράση εκ των συμπεριλαμβανόμενων στο όλο πρόγραμμα 

απαιτηθεί.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος 

υποψηφίου, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 

 

 

11 

 

Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και δη η 

εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Πρότερη εμπειρία σε θέματα συνηγορίας, δικτύωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων στον 

ψυχοκοινωνικό τομέα και δη στην παιδική προστασία και με αντικείμενο την 

αποϊδρυματοποίηση.  

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με 

ρόλο συντονιστή/τριας 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 
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Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

5)  ΘΕΣΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ 
Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων 
συναφών επαγγελμάτων 

 
 

1 

8 μήνες /πλήρης 
απασχόλησης ΙΔΟΧ 

(8ωρο- 5νθημερο) ή 
αντιστοιχία με Σύμβαση 
Έργου 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ο/Η υποψήφιος/α που τελικά θα επιλεγεί θα συμβάλει εν γένει στην υλοποίηση όλων των 

συμπεριλαμβανόμενων δράσεων και δη των διάφορων εκπαιδεύσεων προσωπικού (είτε των δομών 

κλειστής φιλοξενίας είτε των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών) στα διάφορα καινοτόμα εργαλεία 

(προτυποποιημένα πρωτόκολλα και μεθοδολογίες παρέμβασης κ.ο.κ.) καθώς και σε κάθε άλλη 

δράση εκ των συμπεριλαμβανόμενων στο όλο πρόγραμμα απαιτηθεί.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος 

υποψηφίου, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και δη η 

εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα. 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 
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Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Πρότερη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού στον χώρο της παιδικής προστασίας. 

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με 

ρόλο συντονιστή/τριας 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 

  

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 
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Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

6)  ΘΕΣΗ «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  ΠΕΔΙΟΥ»  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ 
Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων 
συναφών επαγγελμάτων 

 
6 

 
8 μήνες Σύμβαση Έργου 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι/ες που τελικά θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε όλες τις συμπεριλαμβανόμενων 

δράσεις επιτόπιας συλλογής δεδομένων από φορείς και υπηρεσίες, διενέργειας παρέμβασης, 

ανάπτυξης εξατομικευμένων σχεδίων δράσης για παιδιά καθώς και σε κάθε άλλη δράση εκ των 

συμπεριλαμβανόμενων στο όλο πρόγραμμα απαιτηθεί.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί αναλόγως με το κατά καιρούς ανατιθέμενο έργο (π.χ. αριθμός 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης που έχουν αναληφθεί, αριθμός πλαισίων προς χαρτογράφηση και 

αποδελτίωση πληροφοριών κ.ο.κ.) και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την αμοιβή 

που θα πρόκυπτε από την συνολική απασχόληση σε χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο 

Μισθολόγιο Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του 

κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των 

προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και δη η 

εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με 

ρόλο συντονιστή/τριας 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 
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7)  ΘΕΣΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ –  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ α) 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ , β) 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων 
συναφών επαγγελμάτων 

 
 

2 

8 μήνες /πλήρης 
απασχόλησης ΙΔΟΧ 

(8ωρο- 5νθημερο) ή 
αντιστοιχία με Σύμβαση 
Έργου 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Οι υποψήφιοι/ες που τελικά θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στην διαρκή παρακολούθηση της 

εκτέλεσης όλων των συμπεριλαμβανόμενων δράσεων, την συνεχιζόμενη ανάπτυξη τακτικών 

περιοδικών αναφορών, στην επικοινωνία με την χρηματοδοτική αρχή (UNICEF), στην ανάπτυξη 

εποπτικού υλικού και υλικού ενημέρωσης – διάχυσης αποτελεσμάτων καθώς και σε κάθε άλλη δράση 

εκ των συμπεριλαμβανόμενων στο όλο πρόγραμμα απαιτηθεί.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου. 

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος 

υποψηφίου, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και δη η 

εγκατάσταση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού, επί της οδού Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα. 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

 Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων συναφών επαγγελμάτων, 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Ενστερνισμός της ανάγκης αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας στην 

κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών φροντίδας παιδιών και στο εγχείρημα της 

αποϊδρυματοποίησης.  

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) 

 Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με 

ρόλο συντονιστή/τριας 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη 

ή Υπευθύνου] 

 Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από σχετικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

 Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. 

 Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαχθεί από αυτές. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα Προσόντα On / Off στο σύνολό τους, θα μοριοδοτηθούν 

βάσει των κάτωθι Πινάκων: 

 

ΘΕΣΗ 1 «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ»: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 

1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης) Έως 12 

4. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 12 

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 12 

6. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας 

Έως 14 

Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.  

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 

7. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 
συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

 

ΘΕΣΗ 2 «ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 

1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) Έως 15 

4. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 15 

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 20 

Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 

 

 

19 

 

Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 

6. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 
συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

 

ΘΕΣΗ 3    «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 

1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 12 

4. Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) Έως 12 

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 12 

6. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας 

Έως 14 

Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 

7. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 
συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

 

ΘΕΣΗ 4   «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» : 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 

1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 12 

4. Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) Έως 12 

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 12 

6. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας 

Έως 14 
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Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 

7. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 
συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

 

ΘΕΣΗ 5      «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» : 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 

1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης) Έως 10 

4. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 10 

5. Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) Έως 10 

6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 10 

7. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας 

Έως 10 

Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 
8. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 

συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

 

ΘΕΣΗ 6      «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ» : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 
1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 12 

4. Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) Έως 12 

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 12 

6. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας 

Έως 14 
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Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 

7. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 
συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

 

ΘΕΣΗ 7   «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Μόρια 

1. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άριστη, Πολύ καλή ή καλή) Έως 10 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher) Έως 10 

3. Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης) Έως 10 

4. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών 

Έως 10 

5. Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον (τουλάχιστον 2 μηνών) Έως 10 

6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα Έως 10 

7. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας 

Έως 10 

Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα 

α/α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μόρια 

8. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, Σκοπός της 
συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του 
αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων. 

Έως 30 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν  

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα 

υλοποίησης www.ich.gr 

2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα 

υλοποίησης www.ich.gr 

3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι 

σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών). Τα 

σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης. 

 

έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 30/04/2021 ημέρα Παρασκευή έως και  

14/05/2021 ημέρα Παρασκευή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr  

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη:  
1) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 1 για το έργο UNICEF» ή 

2) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 2 για το έργο UNICEF» ή 

3) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 3 για το έργο UNICEF» ή 

4) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 4 για το έργο UNICEF» ή 

5) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 5 για το έργο UNICEF» ή 

6) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 6 για το έργο UNICEF» ή 

7) «Υποβολή αίτησης στο Ι.Υ.Π. για την θέση 7 για το έργο UNICEF» 

Οι υποψήφιοι/ες δύναται να υποβάλλουν για περισσότερες των 1 θέσεων.  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr), στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Ψ.Υ.Κ.Π. (www.ich-

mhsw.gr) και στη Διαύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2107715791, 2107793648 (10:00 -

14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή στα e-mail info@ich-mhsw.gr ή ich_dos@otenet.gr . 

 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) Υπογεγραμμένη Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (2) Συμπληρωμένη Καρτέλα Υποψηφίου και (3) Βιογραφικό Σημείωμα δεν θα 

εξετάζονται. 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης  

 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 
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3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Ινστιτούτου Υγείας του 

Παιδιού ή/και εξωτερικά μέλη επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με γνώση του αντικειμένου. Η 

Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της Δ.Ε. του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.  

Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, 

δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ 

αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στη 

Διοίκηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ως εξής: 

 

α.  Αξιολόγηση όλων των υποψηφίων ως προς τα τυπικά τους προσόντα βάσει των βιογραφικών 

σημειωμάτων και των καρτελών υποψηφίων. Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε 

συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση 

συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. 

 Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά 

ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης.  

Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, όπως αυτά 

ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης . 

 

β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων όπως 

ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση ανά θέση και οι επικρατέστεροι των υποψηφίων θα 

κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή κρίσεως.  

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών  

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, 

βεβαιώσεις εμπειρίας ή σχετικά αντίγραφα συμβάσεων κλπ.) υποβάλλονται μαζί με την ενυπόγραφη 

επιστολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης. 

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε 

περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης), τα προσόντα τους και την εμπειρία τους με την κατάθεση 

αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τίτλους πιστοποίησης, 

βεβαιώσεις σεμιναρίων, κ.ο.κ. εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Στην περίπτωση που μετά τη διαδικασία επιλογής το φυσικό πρόσωπο δεν καταθέσει τους σχετικούς 

τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχει αναφέρει στην Καρτέλα Υποψηφίου ή στο 

Βιογραφικό Σημείωμα με βάση τα οποία αξιολογήθηκε, η αντίστοιχη πρόταση θα απορρίπτεται και θα 

επιλέγεται ο επόμενος/η βάσει της τελικής κατάταξης.  

Βαθμός πτυχίου 
Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) θα 

πρέπει να εισάγεται ο βαθμός του πτυχίου σε αριθμητική μορφή με αποδεκτές τιμές από ελάχιστο το 

πέντε (5) και μέγιστο το δέκα (10) και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. 5 ή 5,5 ή 5,50). Εάν δεν εισαχθεί 

βαθμός ή αριθμός σύμφωνα με τα παραπάνω, ως βαθμός πτυχίου θα θεωρείται το πέντε (5). 

Τίτλοι σπουδών αλλοδαπής  

ΑΔΑ: ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ



  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της  
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού 
Διευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD, MA, MSc, PhD 

 

 

24 

 

Δ/νση: Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα 
Τηλ: (210) 77.15.791 
Fax: (210) 77.93.648 
e-mail: ich_dos@otenet.gr 
www.ich-mhsw.gr  

Για να ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές 

βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α., καθώς και η σχετική πράξη αντιστοίχισης 

του βαθμού. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο αναγνώριση ισοτιμίας χωρίς αντιστοίχιση βαθμού ή 

δεν υπάρχει πράξη αντιστοίχισης ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).  

 

Γνώση Ξένων Γλωσσών και Γνώση Χειρισμού Η/Υ 
Η γνώση ξένων γλωσσών στο αντίστοιχο επίπεδο (άριστο, πολύ καλό, καλό), καθώς και του χειρισμού 

Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

πιστοποιείται αποκλειστικά με την προσκόμιση των τίτλων γλωσσομάθειας και των πιστοποιητικών που 

αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 

Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) θα 

πρέπει να εισαχθεί ο τίτλος που πιστοποιεί την αντίστοιχη γνώση. 

Επαγγελματική ή άλλη εμπειρία 

Τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα όπως αναφέρονται αντιστοιχούν σε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα συναφή με την παρούσα πρόσκληση. 

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης (καθώς και τα στοιχεία 

του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας  

Τις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύουν: 

Για μισθωτούς: βεβαίωση ενσήμων που να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας 

ή/και βεβαίωση εργοδότη που να προκύπτουν τα ανωτέρω. 

Για ελεύθερους επαγγελματίες: σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που 

καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Σε περίπτωση κτήσης της αναφερόμενης εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών ή 

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών απαιτείται βεβαίωση του επιστημονικά υπευθύνου.  

Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους 

μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία. 

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε 

οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Μετά την έγκρισή τους από τη Διοίκηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr). 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης 

έχουν δικαίωμα : 

Α) υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το ΙΥΠ 

Β) πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης 

- βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το 

ΙΥΠ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό 

τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων ΓΚΠΔ και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, 

εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, β) Η ανακοίνωση 

στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που 

αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των 

υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων. Οι αιτήσεις 

ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο 

τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, 

η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή 

Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από 

το προσωπικό του ΙΥΠ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις 

συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την 

παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση δύναται να πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει 

βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.  

2. Το Ι.Υ.Π. δε δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να 

επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, 

αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία 

με ευθύνη τους 

3. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει συνολικά εξήντα τουλάχιστον μονάδες 

(60/100), το Ι.Υ.Π. δικαιούται να ματαιώσει ή επαναλάβει τη διαδικασία  

4. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Το ΙΥΠ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους 

υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν 
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από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του υποψηφίου/ των υποψηφίων για την/τις υπό 

προκήρυξη θέση/ θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική 

νομοθεσία. 

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε 

τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι 

απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου 

συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, 

υπό την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή 

των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). 

Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται 

στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη 

βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων 

προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και 

στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΙΥΠ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον 

κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Το ΙΥΠ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα 

σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την 

εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το 

διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, 

άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα της διόρθωσης κι επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση 

της μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, 

στοιχείων και δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα 

περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα 

εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
 

Γιώργος Νικολαΐδης 
Ψυχίατρος 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού 
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