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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού – Τοµέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΞΟΝΑΣ 13: “Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης”
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 16/04/2014
Αριθµ. Πρωτ. 1443

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, στα πλαίσια
υλοποίησης της πράξης "Ολοκληρωµένη Προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και ∆ιαχείριση
Περιστατικών Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών" [Κωδικός MIS 372071] στις 13 περιφέρειες
της Ελλάδας µε την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013».
Για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, το ΙΥΠ, ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής
Πρόνοιας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις (σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου):

1. Μία θέση Βοηθού Συντονισµού µερικής απασχόλησης (σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, 6ωρη ηµερησίως διάρκειας 8 µηνών και µε δικαίωµα ανανέωσης έως το τέλος του
προγράµµατος), στα πλαίσια της Ενέργειας 3 & της Ενέργειας 2, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί µε το
συντονισµό δραστηριοτήτων παρακολούθησης της πράξης
Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα:
− Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών
− Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα επιθυµητά Προσόντα:
− Προηγούµενη εµπειρία: Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα ή/και παρεµβάσεις µε
αντικείµενο τον σχεδιασµό εργαλείων αξιολόγησης και προγραµµάτων εκπαίδευσης σχετικό
µε Κακοποίηση-Παραµέληση Παιδιών.
− Εκπόνηση βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων.
− Προηγούµενη εµπειρία σε επιµέλεια κειµένου (Text editing – Proofing), ∆ελτία Τύπου,
αποµαγνητοφώνηση (text transcription services)
Το άτοµο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η αµοιβή,
συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από το είδος της
εργασίας που θα ανατεθεί, το χρόνο και τον τύπο απασχόλησης, καθώς και από την προϋπηρεσία σύµφωνα
µε το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο»
2. Μία θέση Βοηθού Συντονισµού πλήρους απασχόλησης (σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, 8ωρη ηµερησίως διάρκειας 7 µηνών και µε δικαίωµα ανανέωσης έως το τέλος του
προγράµµατος), στα πλαίσια της Ενέργειας 5, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί µε το συντονισµό
δραστηριοτήτων παρακολούθησης της πράξης
Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα:
− Πτυχίο ΤΕ Κοινωνικών Επιστηµών/∆ιοίκησης ή ∆Ε
− Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
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Πρόσθετα επιθυµητά Προσόντα:
− Προηγούµενη εµπειρία: Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα ή/και παρεµβάσεις µε
αντικείµενο τον σχεδιασµό εργαλείων αξιολόγησης και προγραµµάτων εκπαίδευσης σχετικό
µε Κακοποίηση-Παραµέληση Παιδιών.
Το άτοµο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η αµοιβή,
συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από το είδος της
εργασίας που θα ανατεθεί, το χρόνο και τον τύπο απασχόλησης, καθώς και από την προϋπηρεσία σύµφωνα
µε το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο»

∆ιαδικασία υποβολής αίτησης:
Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών
και η βεβαιωµένη εργασιακή εµπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών), τα σχετικά
δικαιολογητικά µπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης
έως 15 ηµέρες µετά την ανάρτηση της παρούσης από 16/04/2014 ηµέρα Τετάρτη έως 30/04/2014 ηµέρα
Τετάρτη είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση inchildh@otenet.gr ή ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Κτίριο ∆οξιάδη (1ος όροφος)
Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, ∆/ντή ∆/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Η φόρµα της αίτησης διατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ich-mhsw.gr
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, ∆ευτέρα έως Παρασκευή)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση θα γίνει από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ως εξής:
Α. Αξιολόγηση όλων των Υποψηφίων ως προς τα τυπικά τους προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω
ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σηµειωµάτων. 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 ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται
από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης .
Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση
της αξιολόγησης .
Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγµατοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις µε κάθε Υποψήφιο/α που
πληροί τα ελάχιστα 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 ελάχιστων απαιτούµενων 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.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Για την θέση (1) :Βοηθού Συντονισµού µερικής απασχόλησης για Ενέργειες 3 & 2
Α/Α

1.1
1.2

2.1

2.2

2.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
- Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών ή
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
Ανθρωπιστικών Σπουδών
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
(Γ2/C2)
2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
- Προηγούµενη εµπειρία: Συµµετοχή σε
ερευνητικά προγράµµατα ή/και
παρεµβάσεις µε αντικείµενο τον
20,00%
Από 0 έως 100
σχεδιασµό εργαλείων αξιολόγησης και
προγραµµάτων εκπαίδευσης σχετικό µε
Κακοποίηση-Παραµέληση Παιδιών
Προηγούµενη εµπειρία: Εκπόνηση
10,00%
Από 0 έως 100
βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων.
- Προηγούµενη εµπειρία σε επιµέλεια
κειµένου (Text editing – Proofing),
20,00%
Από 0 έως 100
∆ελτία Τύπου, αποµαγνητοφώνηση (text
transcription services)
3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Από 0 έως 100

3.1

Κατανόηση των
απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του
έργου και των κρίσιµων παραγόντων
επιτυχίας του.

25,00%

0 – 60: µη αποδεκτή
60 – 80: στοιχειωδώς
ικανοποιητική
80 – 90: ικανοποιητική
90 – 100: εξαίρετη
Από 0 έως 100

3.2

∆υνατότητα επιτυχούς
δράσης στο πλαίσιο Οµάδας Έργου.

15,00%

0 – 60: µη αποδεκτή
60 – 80: στοιχειωδώς
ικανοποιητική
80 – 90: ικανοποιητική
90 – 100: εξαίρετη
Από 0 έως 100

3.3

10,00%

Ικανότητα επικοινωνίας.
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2. Για την θέση (2) Βοηθού Συντονισµού Ενέργειας 5
Α/Α

1.1
1.2

2.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
- Πτυχίο ΤΕ Κοινωνικών
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Επιστηµών/∆ιοίκησης ή ∆Ε

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
(Γ2/C2)
2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
- Προηγούµενη εµπειρία: Συµµετοχή σε
ερευνητικά προγράµµατα ή/και
παρεµβάσεις µε αντικείµενο τον
30,00%
Από 0 έως 100
σχεδιασµό εργαλείων αξιολόγησης και
προγραµµάτων εκπαίδευσης σχετικό µε
Κακοποίηση-Παραµέληση Παιδιών
3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Από 0 έως 100

3.1

Κατανόηση των
απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του
έργου και των κρίσιµων
παραγόντων επιτυχίας του.

30,00%

0 – 60: µη αποδεκτή
60 – 80: στοιχειωδώς
ικανοποιητική
80 – 90: ικανοποιητική
90 – 100: εξαίρετη
Από 0 έως 100

3.2

∆υνατότητα επιτυχούς
δράσης στο πλαίσιο
Οµάδας Έργου.

30,00%

0 – 60: µη αποδεκτή
60 – 80: στοιχειωδώς
ικανοποιητική
80 – 90: ικανοποιητική
90 – 100: εξαίρετη
Από 0 έως 100

3.3

10,00%

Ικανότητα επικοινωνίας.

0 – 60: µη αποδεκτή
60 – 80: στοιχειωδώς
ικανοποιητική
80 – 90: ικανοποιητική
90 – 100: εξαίρετη

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
• Ερευνητικά προγράµµατα ή/και παρεµβάσεις µε αντικείµενο τον σχεδιασµό εργαλείων αξιολόγησης
και προγραµµάτων εκπαίδευσης σχετικό µε Κακοποίηση-Παραµέληση Παιδιών.
• Εκπόνηση βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων
• Επιµέλεια κειµένου (Text editing – Proofing), ∆ελτία Τύπου, αποµαγνητοφώνηση (text transcription
services)
Η προηγούµενη εργασιακή εµπειρία βαθµολογείται από το 0-100 µε 1,66 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και
µέχρι τους 60 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
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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
Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά µπορεί να ζητηθούν σε
οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆Ε ΤΟΥ ΙΥΠ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
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