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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Σήμερα, την 11η Ιουνίου 2021, η ορισμένη με την απόφαση 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 της Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων 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», και 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 

συχρηματοδοτούνται 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”, και στη βάση των 

αναγκών του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία αποτελούμενη από τους: 

• κ. Νικολαΐδη Γιώργο, Ψυχίατρο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Ψ.Υ.Κ.Π. του Ι.Υ.Π., 

• κ. Ιακώβου Κωνσταντίνο, Ψυχολόγο, επιστήμονα της Διεύθυνσης Εθνικού 

Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ) του Ι.Υ.Π. και 

• κ. Ζολώτα Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό, επιστήμονα της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής και. Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ι.Υ.Π. 

και αφού συζήτησε ενδελεχώς τις υποψηφιότητες που κατετέθησαν στην από 29 

Απριλίου 2021 (με αριθμ πρωτ. 407 – 29/04/2021) δημοσιευμένη σχετική 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, (με ΑΔΑ ΨΗΡ1469ΗΣ3-ΛΡΘ) αποφάσισε 

τα παρακάτω: 

1. Στην εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατετέθησαν συνολικά 

πάνω από 1.400 υποψηφιότητες για άλλοτε άλλες θέσεις απασχόλησης εκ των 

συμπεριλαμβανομένων σε αυτήν. Ο όγκος των υποβληθεισών αιτήσεων αλλά και 

η ποιότητα της πλειονότητας των υποψηφίων αφενός μεν αποτελούν ένδειξη 

κατοχύρωσης του έργου του φορέα καθώς υποδηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον 

της συναφούς επιστημονικής κοινότητας όπως συνεργαστεί με το Ι.Υ.Π. 

αφετέρου δε αναπαριστά ένα πραγματικό πρόβλημα στην διοικητική διαχείριση 

ενός τόσο μεγάλου όγκου αιτήσεων προκειμένου να διεξαχθεί η αρτιότερη κατά 

το δυνατόν κρίση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. 
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2. Η λίστα των εμπροθέσμων υποψηφιοτήτων με την συνοπτική συγκριτική 

αναφορά των βασικών τους προσόντων (ειδικότητα, πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι 

σπουδών, γνώσεις ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ και εργασιακή εμπειρία 

κ.λπ.) καθώς και το είδος των θέσεων της Πρόσκλησης το οποίο αφορούσε η 

υποψηφιότητα παρουσιάζονται συνοπτικά σε αναλυτικούς Πίνακες σε μορφή 

αρχείου EXCEL.  

3. Εκ των υποψηφίων σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και την 

πάγια πρακτική του φορέα, ένα ποσοστό εξ αυτών και δη οι αιτήσεις που 

εμφάνιζαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναφορικά με τα κριτήρια της εν λόγω 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στην 

διαδικασία της συνέντευξης.  

4. Η διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης έλαβε χώρα στις 4, στις 7 και στις 11 

Ιουνίου διαδικτυακώς δια μέσου της πλατφόρμας Zoom σύμφωνα και με τις 

σχετικές προβλέψεις των διοικητικών σχετικών εγκυκλίων για τα μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας. Στην διάρκεια της συνέντευξης επιχειρήθηκε η 

αποσαφήνιση της σχετικότητας των πρότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και της 

προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων σε σχέση με τις υπό 

προκήρυξη θέσεις απασχόλησης και περισσότερο το εξειδικευμένο αντικείμενό 

τους, ενώ διερευνήθηκε πολύ περισσότερο το κριτήριο του ενστερνισμού του 

εγχειρήματος της αποϊδρυματοποίησης που αποτελεί απόλυτο προαπαιτούμενο 

για την υλοποίηση των ενεργειών των εν λόγω προγραμμάτων.  

5. Δεδομένου του ότι και ο αριθμός των υποψηφίων ήταν μεγάλος αλλά και μεγάλος 

ήταν ο αριθμός εκ των υποψηφίων που είχε υποβάλλει αίτηση για περισσότερες 

της μιας θέσεις εκ των 7 διαφορετικού τύπου θέσεων που συμπεριλαμβάνονταν 

στην εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η όλη αξιολόγηση έγινε 

συγκριτικά, λαμβάνοντας υπόψη και την παράλληλη διαδικασία πλήρωσης της 

καθεμιάς κατηγορίας εκ των υπό προκήρυξη θέσεων.  

6. Σημειωτέον ότι αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά η πρότερη ερευνητική και κλινική 

εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο ήτοι τα παιδιά και δη ο παιδικός 

πληθυσμός που συχνάκις αποτελεί επωφελούμενο προνοιακών υπηρεσιών 

(πληθυσμός ο οποίος προδήλως παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και ως προς την 

μέθοδο εργασίας και ως προς την έλλειψη δεδομένων (π.χ. δέσμευση 

οικογενειακού περιβάλλοντος, θεραπευτικό αίτημα) που ειδάλλως θεωρούνται 

προαπαιτούμενα για την εργασία με παιδιά σε άλλα πλαίσια τυπικής ανάπτυξης. 

Και τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αρκετοί εκ των υποψηφίων είχαν μεν 

είτε θεωρητικές γνώσεις αλλά μάλλον περιορισμένη πρότερη ανάλογη κλινική 

εμπειρία, άλλοι εξ αυτών είχαν μεν κλινική εμπειρία αλλά όχι σε παιδικούς 

πληθυσμούς ενώ πλείστοι εξ αυτών δεν διέθεταν εξοικείωση με το συγκεκριμένο 

πληθυσμό των θυματοποιημένων παιδιών που αποτελούν αντικείμενο των 

προνοιακών υπηρεσιών και των εν γένει ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.  

7. Επίσης, να αναφερθεί ότι σε καθεμιά εκάστη εκ των θέσεων της Προκήρυξης η 

αξιολόγηση ακόμη και του/ης ιδίου/ας υποψηφίου διέφερε τουλάχιστον κατά τι 

καθώς αξιολογήθηκε η συνάφεια και η σχετικότητα των αναφερομένων στην 

Προκήρυξη προσόντων σε σχέση με το ιδιαίτερο αντικείμενο κάθε θέσης (π.χ. 

στην προσμέτρηση των ετών πρότερης εργασιακής εμπειρίας στο κάθε ξεχωριστό 

αντικείμενο, η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κ.ο.κ.). Το αυτό 

ίσχυσε και για την αξιολόγηση της παρουσίας των υποψηφίων στην προφορική 

συνέντευξη.   

8. Τέλος, κατά την διάρκεια της προφορικής συνέντευξης των πλέον 

επικρατέστερων υποψηφιοτήτων ελέγχθηκε η στάση και η επιστημονική 

ΑΔΑ: Ρ1ΜΡ469ΗΣ3-ΡΡ1



προσέγγιση των υποψηφίων ως προς το ζήτημα του αιτήματος της 

αποϊδρυματοποίησης των υπηρεσιών παιδικής φιλοξενίας και παιδικής 

προστασίας εν γένει. Σε αυτό το στάδιο κάποιοι/ες εκ των υποψηφίων επέδειξαν 

αγκυλώσεις (δυστυχώς όχι ασυνήθιστες στην συναφή επαγγελματική κοινότητα 

στην χώρα μας) σε επιστημονικές προσεγγίσεις παρελθόντων δεκαετιών 

υποδηλώνοντας, έτσι, την δυσχέρεια που θα προέκυπτε αν τυχόν καλούντο να 

επιτελέσουν τις δράσεις του εν λόγω προγράμματος το οποίο αποσκοπεί στην 

έμμεση και κατ’ απόλυτο τρόπο προώθηση της αποϊδρυματοποίησης σε έμπρακτο 

επίπεδο χειροπιαστών δεικτών αποτελέσματος.  

9. Εκ της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα: 

a. Οι υποψηφιότητες για τη θέση 1 ήταν αρκετές (376) και από υποψηφίους 

εν γένει υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Ωστόσο, στους περισσότερους 

υποψηφίους απουσίαζε η εξειδίκευση ή η προϋπηρεσία στο ιδιαίτερο 

γνωστικό αντικείμενο της αποϊδρυματοποίησης ενώ σε αρκετούς 

απουσίαζε και η προϋπηρεσία εργασίας με παιδικούς πληθυσμούς ειδικού 

ενδιαφέροντος των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών (παιδιά θυματοποιημένα 

κ.ο.κ.) ή η ερευνητική προηγούμενη εμπειρία επί των πληθυσμών αυτών.  

b. Οι υποψηφιότητες για τη θέση 4 ήταν αρκετές (σχετικώς πιο ολιγάριθμες: 

103) και από υποψηφίους εν γένει υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, ενώ 

υπήρχε και τουλάχιστον μια εκ των υποψηφιοτήτων υπερπροσοντούχου 

(over-qualified) υποψηφίου. Ωστόσο, στους περισσότερους υποψηφίους 

απουσίαζε η εξειδίκευση ή η προϋπηρεσία με εμπειρία στην συνηγορία, 

δικτύωση και ανάπτυξη τεχνικών lobbying στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

της παιδικής προστασίας και δη της αποϊδρυματοποίησης του συστήματος 

φροντίδας θυματοποιημένων παιδιών.  

c. Οι υποψηφιότητες για τη θέση 5 ήταν αρκετές (σχετικώς πιο ολιγάριθμες: 

95) και από υποψηφίους εν γένει υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου., αν και 

αρκετές εξ αυτών διέθεταν πρότερη εμπειρία είτε στην εργασία με 

παιδικούς πληθυσμούς στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής συνδρομής είτε στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά συνηθέστερα όχι σε 

συνδυασμό και των δυο αυτών ως προαπαιτείτο από την περιγραφή του 

αντικειμένου της εν λόγω θέσης.  

d. Οι υποψηφιότητες για τη θέση 6 ήταν αρκετές (365) και από υποψηφίους 

εν γένει υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Ωστόσο, στους περισσότερους 

υποψηφίους απουσίαζε η εξειδίκευση ή η προϋπηρεσία στο ιδιαίτερο 

γνωστικό αντικείμενο της αποϊδρυματοποίησης ενώ σε αρκετούς 

απουσίαζε και η προϋπηρεσία εργασίας με παιδικούς πληθυσμούς ειδικού 

ενδιαφέροντος των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών (παιδιά θυματοποιημένα 

κ.ο.κ.) ή η ερευνητική προηγούμενη εμπειρία επί των πληθυσμών αυτών.  

e. Οι υποψηφιότητες για τη θέση 7 ήταν αρκετές (170) και από υποψηφίους 

εν γένει υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Ωστόσο, στους περισσότερους 

υποψηφίους απουσίαζε η εξειδίκευση ή η προϋπηρεσία στο ιδιαίτερο 

γνωστικό αντικείμενο της αποϊδρυματοποίησης, σε αρκετούς απουσίαζε 

και η προϋπηρεσία εργασίας με παιδικούς πληθυσμούς ειδικού 

ενδιαφέροντος των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών (παιδιά θυματοποιημένα 

κ.ο.κ.) ή η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε πλαίσιο ερευνητικών 

προγραμμάτων σε ρόλους reporting, εποπτείας και διαρκούς αναφοράς και 

καταγραφής 

f. Για τις θέσεις 2 και 3 δεδομένου του ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις ήταν 

210 και 60 αντιστοίχως και με δεδομένο το ότι ο ρόλος των όσων 
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επιλεγούν προς πλήρωση των θέσεων αυτών με βάση τον σχεδιασμό 

υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων έρχεται λίγο μεθύστερα σε σχέση 

με τις θέσεις 1, 4, 5, 6 και 7, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα 

ολοκληρωθεί σε επόμενο χρόνο (λόγω της προφανούς δυσκολίας που 

δημιούργησε η διαχείριση του τόσο αυξημένου όγκου υποβληθεισών 

αιτήσεων).  

10. Με βάση τα παραπάνω, η κατάταξη των υποψηφιοτήτων αναφορικά με τις 

εμπεριεχόμενες στην εν λόγω Πρόσκληση θέσεις και με γνώμονα την 

ιδιαιτερότητα των απαιτουμένων προσόντων αλλά και το γεγονός ότι λόγω των 

μέχρι σήμερα χρονικών καθυστερήσεων θα απαιτηθεί από τα στελέχη που θα 

αναλάβουν τις συγκεκριμένες δράσεις να είναι σε θέση να φέρουν αποτελέσματα 

άμεσα χωρίς την δυνατότητα παρόδου «χρόνου εξοικείωσης» με το γνωστικό 

αντικείμενο, η ιεραρχική κατάταξη των υποψηφιοτήτων είναι η παρακάτω: 

a. Για την κατάληψη των 3 θέσεων του σημείου 1 της Πρόσκλησης 

(Ερευνητές) πρώτες ιεραρχικά κατατάσσονται οι υποψηφιότητες των κ.κ. 

Κυριάκου Κατερίνας, Τσιμοπούλου Ιωάννας και Μάντζιου Ιωάννας, λόγω 

σχετικής υπεροχής τους σε εξειδίκευση στο ιδιαίτερο πεδίο, 

εξειδικευμένης στο αντικείμενο πρότερης εμπειρίας, υφισταμένων 

σχετικών με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου δεξιοτήτων και 

συναφούς επιστημονικού προσανατολισμού και προτείνεται η πρόσληψή 

τους.  

b. Για την κατάληψη της θέσης του σημείου 4 της Πρόσκλησης (συνηγορία 

και δικτύωση) πρώτη ιεραρχικά κατατάσσεται η υποψηφιότητα της κ. 

Κιντώνη Κωνσταντίνας, λόγω σχετικής υπεροχής της έναντι των ανθ-

υποψηφίων της σε εξειδίκευση στο ιδιαίτερο πεδίο, εξειδικευμένης στο 

αντικείμενο πρότερης εμπειρίας, υφισταμένων σχετικών με την εκτέλεση 

του αναλαμβανόμενου έργου δεξιοτήτων και συναφούς επιστημονικού 

προσανατολισμού και προτείνεται η πρόσληψή της.  

c. Για την κατάληψη της θέσης του σημείου 5 της Πρόσκλησης (υποστήριξη 

του πολύπλευρου σχήματος εκπαιδεύσεων επαγγελματιών) πρώτη 

ιεραρχικά κατατάσσεται η υποψηφιότητα του κ. Μπουρσινού Δημήτρη, 

λόγω σχετικής υπεροχής της έναντι των ανθ-υποψηφίων του σε 

εξειδίκευση στο ιδιαίτερο πεδίο, εξειδικευμένης στο αντικείμενο πρότερης 

εμπειρίας, υφισταμένων σχετικών με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου 

έργου δεξιοτήτων και συναφούς επιστημονικού προσανατολισμού και 

προτείνεται η πρόσληψή του.  

d. Για την κατάληψη των 6 θέσεων του σημείου 6 της Πρόσκλησης 

(Ερευνητές Πεδίου) πρώτες ιεραρχικά κατατάσσονται οι υποψηφιότητες 

των κ.κ. Σταύρου Μυρτούς, Μάντεση Νατάσας, Κακαρούμπα Αθανασίας, 

Παναγοπούλου Γεωργίας, Συμεωνίδου Ειρήνης και Παπαδημητρίου 

Βασιλικής λόγω σχετικής υπεροχής της προαναφερθείσας σε εξειδίκευση 

στο ιδιαίτερο πεδίο, εξειδικευμένης στο αντικείμενο πρότερης εμπειρίας, 

υφισταμένων σχετικών με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου 

δεξιοτήτων και συναφούς επιστημονικού προσανατολισμού και 

προτείνεται η πρόσληψή τους.  

e. Για την κατάληψη των δυο θέσεων του σημείου 7 της Πρόσκλησης 

(δράσεις ανασκόπησης συστημάτων αναφοράς) πρώτες ιεραρχικά 

κατατάσσονται οι υποψηφιότητες των κ.κ. Ρίτσου Ελεάνας και Μαρκάκη 

Αθηνάς, λόγω σχετικής υπεροχής των προαναφερθέντων έναντι των ανθ-

υποψηφίων τους σε εξειδίκευση στο ιδιαίτερο πεδίο, εξειδικευμένης στο 
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αντικείμενο πρότερης εμπειρίας, υφισταμένων σχετικών με την εκτέλεση 

του αναλαμβανόμενου έργου δεξιοτήτων και συναφούς επιστημονικού 

προσανατολισμού και προτείνεται η πρόσληψή τους.  

 

Το Πρακτικό Επιλογής και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας 

φυλάσσονται στο γραφείο της Δ/νσης Ψ.Υ.Κ.Π.. του Ι.Υ.Π. και είναι διαθέσιμα, υπό 

τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με ΑΠ Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στους έχοντες έννομο 

συμφέρον υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού Επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (www.ich.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δηλώνουν ότι ουδεμία σχέση συγγένειας έως γ΄ 

βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας έχουν με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ  

 

 

 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  

 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 

 

 

 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 

ΖΟΛΩΤΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ1ΜΡ469ΗΣ3-ΡΡ1


