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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31/07/2018
Αριθμ. Πρωτ. 539

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου «Alliance for children on the move: Standard Operating Procedures for
Guardians» - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020),
και έχοντας υπόψη την απόφαση Δ.Ε. 543Γ – 12/07/2018 για την έγκριση προκήρυξης ανοιχτής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επιστήμονα Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Σπουδών πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους, προκηρύσσει:
Μία θέση Επιστήμονα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών πλήρους απασχόλησης
(πενθήμερο 8ωρο), διάρκειας ενός (1) έτους.
Αντικείμενο απασχόλησης:
 Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις με ασυνόδευτους ανηλίκους και επαγγελματίες που
ασκούν πράξεις επιτροπείας
 Συμμετοχή στην δημιουργία και ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης (μορφής και
περιεχομένου) των επαγγελματιών που ασκούν πράξεις επιτροπείας για ασυνόδευτους
ανηλίκους
 Συμμετοχή στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού, εγχειριδίου και ενημερωτικών
φυλλαδίων για τους επαγγελματίες που ασκούν πράξεις επιτροπείας για ασυνόδευτους
ανηλίκους.
 Συμμετοχή στη διοργάνωση εκπαιδεύσεων επαγγελματιών που ασκούν πράξεις
επιτροπείας για ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται
στο πεδίο αυτό
 Συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις των ως άνω επαγγελματιών
 Δικτύωση με τους φορείς παιδικής προστασίας, ασύλου και διαχείρισης μετανάστευσης
 Επικοινωνία με τους εταίρους του Έργου
 Σχεδιασμός εργαλείων εσωτερικής αξιολόγησης των επιμέρους δράσεων του Έργου
Απαραίτητα Προσόντα:
 Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
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Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και
ιδιαίτερα σε συναφή με την προστασία των παιδιών από την βία, την θυματοποίηση και την
εκμετάλλευση.
Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, για έναν (1) χρόνο, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του
έργου.
Διαδικασία υποβολής αίτησης:
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 01/08/2018 ημέρα Τετάρτη έως και
17/08/2018 ημέρα Παρασκευή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση inchildh@otenet.gr ή ταχυδρομικά
στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ. Νικολαΐδη, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και της επίσημης ιστοσελίδας της εν λόγω
Δ/νσης (www.ich-mhsw.gr ) και στη Διαύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791
(10:00-16:00), Δευτέρα έως Παρασκευή.
Διαδικασία αξιολόγησης
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 δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά
ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης.
Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα
αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης .
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο/α
που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα κατά την Προκήρυξη.
Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει σε
συνέντευξη τουλάχιστον το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των απαραίτητων
και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων.
Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των
τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των
αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πτυχίο Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών ανώτατης (ΑΕΙ)
σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός × 110
ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
70
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τη γνώση
χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο
σπουδών
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών (της
40%
400
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
της αλλοδαπής)
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού
Εμπειρία έως και 84 μήνες (7
χαρακτήρα και ιδιαίτερα σε συναφή με την
30%
μονάδες ανά μήνα)
προστασία των παιδιών από την βία, την
θυματοποίηση και την εκμετάλλευση
3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
0 – 6: μη αποδεκτή
30%
0
 Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων
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της θέσης.
 Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο
ομάδας έργου.
 Ικανότητα επικοινωνίας.
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7 – 8:
στοιχειωδώς
ικανοποιητική

50

9: ικανοποιητική

120

10: εξαίρετη

200

Κατάθεση Δικαιολογητικών
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ,
βεβαιώσεις εμπειρίας ή σχετικά αντίγραφα συμβάσεων κλπ.) δεν υποβάλλονται μαζί με την
ενυπόγραφη επιστολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης, αλλά μόνο από το φυσικό πρόσωπο του
οποίου η πρόταση θα γίνει δεκτή για τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης.
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
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:
ΑΣΕΠ/ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/Παραρτήματα γνώσης χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας
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. Ιδιαίτερα θα προσμετρηθεί η πρότερη επαγγελματική εμπειρία σε πλαίσια ή έργα συναφή
με την προστασία των παιδιών από την βία, την θυματοποίηση και την εκμετάλλευση.
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα συναφή με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
με ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία βαθμολογείται με 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και μέχρι
τους 84 μήνες.
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.
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.

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

