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Αθήνα 08/02/2023 

Α. Π. 328 

 

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ψυχολόγου 

με σύμβαση έργου 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για την 

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας 

του Παιδιού. 

 

 

Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τα οποία ορίστηκαν με την 

υπ’ αριθμ. απόφαση της ΔΕ 296– 09/11/2022, συνεδρίασαν την Παρασκευή 27/01/2023 

στον χώρο των γραφείων της Διεύθυνσης, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 38-40, 

προκειμένου να αξιολογήσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας,  όσων ανταποκρίθηκαν 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας θέσης ΠΕ 

Ψυχολόγου στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτή περιγράφεται στην 

αντίστοιχη  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:  Ψ2ΗΛ469ΗΣ3-ΙΝΛ) και 

σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

 

 

ΘΕΣΗ  

 

Ειδικότητα: Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας, Α.Ε.Ι. 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. 

Διάρκεια / κόστος: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ισόχρονης 

παράτασης. Η συνολική αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων του 

επιλεγέντος υποψηφίου, έως του ποσού των 6.000€ / έτος (τελικό συνολικό 

κόστος στο οποίο περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση καθώς και 

όλοι οι φόροι, εισφορές, έξοδα κλπ.,) δεν βαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από το έργο με κωδικό προϋπολογισμού 

05.61.00.03 «λοιπά ίδια έσοδα του Ι.Υ.Π..» 

Αντικείμενο: Ο/η υποψήφιος/α που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει  στα πλαίσια των 

δράσεων της Δ/νσης Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής τις 

ακόλουθες εργασίες και πακέτα εργασίας 

• Κλινική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους 

• Συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υγείας της Π.Φ.Υ. 

• Στήριξη οικογενειών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

• Συμβουλευτική σε γονείς 

• Συμμετοχή στην ομάδα υγείας του Κέντρου Υγείας του Παιδιού 

Καισαριανής. 

Απαιτούμενα 

προσόντα: 

• Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας, Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
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ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

• Προϋπηρεσία ως ψυχολόγος σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας με κοινοτική ανάπτυξη (τουλάχιστον 5 έτη). 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (για 

υπηκόους άλλων κρατών – μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών) 

Πρόσθετα επιθυμητά 

προσόντα: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

• Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/θέσεις που υλοποιούν 

δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και προαγωγής 

ψυχικής υγείας στο γενικό πληθυσμό  

• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Πιστοποιημένη καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Αραβικά, Γερμανικά ή άλλη) 

 

 

Για την ανωτέρω θέση, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω υποψηφιότητες: 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ημερομηνία / Αριθμός Πρωτ. Υποβολής 

1. 
Μ. Ε. Ημερ. Αποστολής Δικαιολογητικών 10/01/23, 

Αριθμός Πρωτ. Υποβολής: 44 στις 17/01/2023 

2. 
Β. Μ.  Ημερ. Αποστολής Δικαιολογητικών 12/01/23, 

Αριθμός Πρωτ. Υποβολής: 45 στις 17/01/2023 

3. 
Λ. Φ. Ημερ. Αποστολής Δικαιολογητικών 13/01/23, 

Αριθμός Πρωτ. Υποβολής: 46 στις 17/01/2023 

4. 
Μ. Β.  Ημερ. Αποστολής Δικαιολογητικών 13/01/23, 

Αριθμός Πρωτ. Υποβολής: 47στις 17/01/2023 

 

Στην συνέχεια η επιτροπή συγκεντρώθηκε στις 24/01/2023 και μελέτησε αναλυτικά τις 

υποβληθείσες υποψηφιότητες. Οι υποψηφιότητες των κυρίων Μ. Ε. και Μ. Β. κρίθηκαν 

ως μη επιλέξιμες και δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη. 

Συγκεκριμένα:  

Η υποψηφιότητα της κας Μ. Ε. κρίθηκε ως μη επιλέξιμη επειδή σύμφωνα με το 

βιογραφικό της δεν πληρούσε ένα από τα απαραίτητα (on/off) προσόντα της ανοικτής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2ΗΛ469ΗΣ3-ΙΝΛ), το οποίο αφορά 

την προϋπηρεσία της ως ψυχολόγου σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με 

κοινοτική ανάπτυξη για τουλάχιστον 5 έτη. 

Η υποψηφιότητα της κας Μ. Β. ομοίως κρίθηκε ως μη επιλέξιμη επειδή σύμφωνα με το 

βιογραφικό της δεν πληρούσε ένα από τα απαραίτητα (on/off) προσόντα της ανοικτής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2ΗΛ469ΗΣ3-ΙΝΛ), το οποίο αφορά 

την προϋπηρεσία της ως ψυχολόγου σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με 

κοινοτική ανάπτυξη για τουλάχιστον 5 έτη. 
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Επομένως από τις 4 υποψηφιότητες η επιτροπή προσκάλεσε σε συνέντευξη  δύο 

υποψήφιες τις κυρίες Β. Μ. και Λ. Φ.. Αναλυτικότερα  οι υποψηφιότητες, 

αξιολογήθηκαν ως εξής: 

 

1. Β. Μ. Αριθμός Πρωτ. Υποβολής: 45 στις 17/01/2023 

Η κ. Β.Μ., κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών, με έτος απόκτησης το 2009 και βαθμό Λίαν Καλώς . Διαθέτει 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα. 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και 

Ψυχανάλυση, μονοετούς διάρκειας, από το Πανεπιστήμιο LOUIS PASTER στο 

Στρασβούργο της Γαλλίας και έτος κτήσης το 2015.  

Ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας έχει προσκομίσει Certificate of Proficiency in 

English, University of Cambridge, που αντιστοιχεί σε Άριστη Γνώση Αγγλικών.  

Επίσης διαθέτει DELF B2, που αντιστοιχεί σε καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

H κ. Β. Μ. έχει καταγράψει στο βιογραφικό της, σταθερή προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος 

σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με κοινοτική ανάπτυξη.  

Πιο συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής, είχε ως έργο ατομικές 

ψυχοθεραπείες παιδιών και εφήβων, ψυχολογική εργασία με γονείς ενώ συμμετείχε σε 

όλες τις δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας της Διεύθυνσης ΚΑΠ (5 χρόνια).  

Επιπρόσθετα, στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) 

ασχολήθηκε με την ψυχοθεραπεία - συμβουλευτική γονέων, συμμετείχε στη 

διεπιστημονική ομάδα και σε προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας (6 χρόνια).   

Επίσης, εργάστηκε στη ΜΚΟ «Μετάδραση» με αντικείμενο την συνοδεία και 

υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. (4 μήνες) 

Παράλληλα, απασχολήθηκε στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Λογοτεχνείο» με κύριο 

αντικείμενο τις ατομικές συνεδρίες παιδιών/ εφήβων και την συμβουλευτική γονέων. 

(4 χρόνια) 

Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία συναφή με την θέση:  

Η κ. Βλαβιανού, έχει απασχοληθεί σε Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας (ΚΟΧ) ως 

ψυχολόγος παιδικού σταθμού παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές εντός του σχολικού 

πλαισίου 

Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι πληροί τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα. 

Από την αναλυτική μελέτη του φακέλου και την συνέντευξη, την γενική εικόνα της 

υποψήφιας, την ετοιμότητα και άνεση στις απαντήσεις,  η βαθμολογία της, 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

Περιγραφή Κριτηρίου Βαρύτητα Βαθμολογία 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έως 30 30 

Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/θέσεις που υλοποιούν 

δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 

προαγωγής ψυχικής υγείας στο γενικό πληθυσμό  έως 20 20 

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y έως 10 6 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Αραβικά, Γερμανικά ή άλλη)  έως 20 20 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ έως 20 20 
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ΣΥΝΟΛΟ  96 

 

2. Λ.Φ. Αριθμός Πρωτ. Υποβολής: 46 στις 17/01/2023 

 

Η κ. Λ. Φ., κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών με έτος απόκτησης το 2004 και βαθμό Άριστα. 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ανάπτυξη του Παιδιού, μονοετούς διάρκειας, 

από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και έτος κτήσης το 2005 

Ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας έχει προσκομίσει Certificate of Proficiency in 

English, University of Cambridge, που αντιστοιχεί σε Άριστη Γνώση Αγγλικών.  

Επίσης διαθέτει DALF C1 που αντιστοιχεί σε άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

Ως Πιστοποιητικό Γνώσης και Χειρισμού H/Y έχει πιστοποιημένη γνώση των 

προγραμμάτων:  

-Επεξεργασία κειμένων  

-Υπολογιστικά Φύλλα  

-Υπηρεσίες Διαδικτύου 

H κ. Λ Φ έχει καταγράψει στο βιογραφικό της προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει απασχοληθεί ως σχολική ψυχολόγος στο Σχολικό Δίκτυο 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Β’ Αθήνας. (4 μήνες) 

Επίσης, έχει απασχοληθεί ως Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Σταθμό του Τμήματος 

Πρόληψης και Κοινωνικής Μέριμνας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(ΙΔΕΚΕ) (13 μήνες) 

Επιπλέον εργάστηκε σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικοσυναισθηματικών 

Δεξιοτήτων στα Εκπαιδευτήρια Δούκα.  

Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι πληροί τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα 

της προκήρυξης. 

Από την συνέντευξη σχηματίστηκε πολύ καλή άποψη και συνολικά η βαθμολόγησή 

της, έχει ως εξής: 

 

Περιγραφή Κριτηρίου  Βαρύτητα Βαθμολογία  

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έως 30 30 

Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/θέσεις που υλοποιούν 

δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 

προαγωγής ψυχικής υγείας στο γενικό πληθυσμό έως 20 17 

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y έως 10 10 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Αραβικά, Γερμανικά ή άλλη) έως 20 20 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ έως 20 15 

ΣΥΝΟΛΟ  92 
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Συνολικός Πίνακας Τελικής Κατάταξης 

 
Σειρά Κατάταξης Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Βαθμολογία 

1. Β. Μ. 96 

2. Λ. Φ.  92 

 

Συμπερασματικά  

 

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης η κ. Λ. Φ. ενημέρωσε ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στο 

εργασιακό ωράριο της θέσης.  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομοφώνως εισηγείται στη Διοίκηση του Ι.Υ.Π.  την πλήρωση της 

θέσης από την υποψήφια κ. Βλαβιανού Μαρία. 

 

Το Πρακτικό Επιλογής και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας 

φυλάσσονται στο γραφείο Α της Δ/νσης Κ.Α.Π. του ΙΥΠ 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 μέλη της επιτροπής 

Ξεκαλάκη Αδαμαντία Πρασούλη Αλεξία Ζολώτα Αικατερίνη 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

Δ/ντρια στη Δ/νσης Κ.Α.Π. Παιδίατρος στη Δ/νση 

Κ.Α.Π. 

Κοινωνική Λειτουργός στη 

Δ/νση Κ.Α.Π. 
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