ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ
ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΑΝΑΠΑΤΕΩ 39 ΠΑΚΑΝΚΑ, 190 02

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ 1/2020
ΓΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΚΚΟΤ
ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΚΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΚΑ «ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ
ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ – ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ»
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν με αρικ. πρωτ 156618/2009 (ΦΕΚ Β’ 2444/2009) Τ.Α. «Κακοριςμόσ του τρόπου
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Κζντρων Ημζρασ του άρκρου 8 του Ν. 2716/99., όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει δυνάμει των υπ’ αρικ. πρωτ. 50557/29-5-2013 (ΦΕΚ Βϋ1299/2013) και
56669/11-6-2013 (ΦΕΚ Βϋ 1426/2013) Τ.Α.
2. Σθν με αρικ. πρωτ. 15184/11-9-2014 Τ.Α. «Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Κζντρου Ημζρασ
ςτο Ελλθνικό Κζντρο για τθ Ψυχικι Τγεία του Παιδιοφ και τθσ Οικογζνειασ «Σο Περιβολάκι»
3. Σο ςφνολο του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τα Ν.Π.Ι.Δ. του άρκρου 11 του ν. 2716/1999
που λειτουργοφν Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ.
4. Σθν από 29/10/2020 Απόφαςθ τθσ 1θσ Ζκτακτθσ υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
του ωματείου με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ
ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
Σο ωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ
ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ – ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ» για τθν επαναλειτουργία του Κζντρου
Ημζρασ «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» ςτθν Παιανία,
Καλεί ενδιαφερόμενουσ για πρόςληψη ςτο πλαίςιο τησ παροφςασ πρόςκληςησ εκδήλωςησ
ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη θζςεων εργαςίασ ωσ εξήσ:
ΠΚΝΑΚΑ Α: ΙΕΕΚ ΕΡΓΑΚΑ
ΚΩΔΚΚΟ
ΙΕΗ

Ειδικότητα

Μορφή
Απαςχόληςησ

Αριθμόσ Ιζςεων

01

ΠΕ ΠΑΚΔΑΓΩΓΩΝ ΕΚΔΚΚΗ
ΑΓΩΓΗ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

1

02

ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

5

03

ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Μερικισ
απαςχόλθςθσ

5

1
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04

ΠΕ ΦΤΚΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΚ
ΑΙΛΗΣΚΜΟΤ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

1

05

ΠΕ/ΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

1

06

ΣΕ ΛΟΓΟΙΕΡΑΠΕΤΣΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

1

07

ΠΕ/ΣΕ/ΔΕ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΩΝ
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

1

08

ΠΕ/ΣΕ/ΔΕ/ΤΕ ΓΕΝΚΚΩΝ
ΚΑΙΗΚΟΝΣΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

4

09

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Εξαρτθμζνθ χζςθ
Εργαςίασ Πλιρουσ
απαςχόλθςθσ

3

ΤΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

22

Σο νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό, κα κλθκεί να αναλάβει άμεςα κακικοντα αναφορικά με
τθν οργάνωςθ και επαναλειτουργία του Κζντρου Ημζρασ «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ».
Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με το ωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ
ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ – ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ» κα είναι
Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου και με τόπο απαςχόλθςθσ το Διμο Παιανίασ Αττικισ, οδόσ
Αναπαφςεωσ αρ. 37-39.
Σο προςωπικό που κα προςλθφκεί κα εργάηεται ςτο Κζντρο Ημζρασ με πενκιμερθ/8ωρθ
απαςχόλθςθ (για τουσ εργαηόμενουσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ) και πενκιμερθ/5ωρθ
απαςχόλθςθ (για τουσ εργαηόμενουσ μερικισ απαςχόλθςθσ). Η λειτουργία τθσ δομισ είναι
ολοιμερθ από τισ 8.οο π.μ. ζωσ τισ 20.00 μ.μ. και οι εργαηόμενοι κα κατανζμονται με
προγραμματιςμό βαρδιϊν ςε όλθ τθν ζκταςθ του ωραρίου ςφμφωνα με το μθνιαίο πρόγραμμα
που κα καταρτίηεται. θμειϊνεται ότι το ςφνολο των εργαηομζνων ςυμμετζχει ςτο θμεριςιο
πρόγραμμα και ςτθν οργάνωςθ βαρδιϊν ςυνοδείασ παιδιϊν ςτισ μετακινιςεισ με τα
αυτοκίνθτα τθσ Μονάδασ.
Η μιςκοδοςία των εργαηομζνων του Κζντρου Ημζρασ, του οποίου θ ςφνκεςθ και θ λειτουργία
κακορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2716/1999 και τθσ Κ.Τ.Α. 156618/2009 όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα με τισ 50557/29-5-2013 και 56669/11-6-2013 Τ.Α.,

2

ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ
ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ
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υπολογίηεται βάςει ενιαίου μιςκολογίου και κα βαρφνει τον Ειδικό Φορζα 201, Λογαριαςμόσ
Εξόδων 2310802053 του Τπουργείου Τγείασ (πρϊθν ΚΑΕ 2544).

ΦΤΚΚΟ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ :
Σο «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» είναι Κζντρο Ημζρασ για τθν αντιμετϊπιςθ του αυτιςμοφ και των διάχυτων
διαταραχϊν τθσ ανάπτυξθσ και κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε πενιντα (50) παιδιά
προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ (αυτιςμόσ και πρϊιμεσ παιδικζσ ψυχϊςεισ) κακϊσ και ςτισ
οικογζνειεσ τουσ.
κοπόσ του Κζντρου Ημζρασ είναι θ ζγκαιρθ διαγνωςτικι παρζμβαςθ και θ κοινωνικι και
ςχολικι ζνταξθ των παιδιϊν, θ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και θ ενθμζρωςθ
γονζων και φορζων ςε κζματα ςχετικά με τον αυτιςμό και τισ διάχυτεσ διαταραχζσ ανάπτυξθσ.
Ενδεικτικά οι Δράςεισ: θ οργάνωςθ και εφαρμογι ομαδικϊν και ατομικϊν κεραπευτικϊν
προγραμμάτων τισ ομάδεσ εφαρμόηονται κακθμερινά εξειδικευμζνα κεραπευτικά
προγράμματα, που ζχουν ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ, τθν κινθτοποίθςι, τθν απόκτθςθ ι τθ
διατιρθςθ των δεξιοτιτων και των επικοινωνιακϊν ικανοτιτων, τθν απαςχόλθςθ ςε
δραςτθριότθτεσ. Ωςτόςο, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν πρόλθψθ, τθν πλθροφόρθςθ, τθν
εκπαίδευςθ και τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ τθσ οικογζνειασ, κακϊσ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ
τθσ κοινότθτασ ςε κζματα ςχετικά με το φάςμα του αυτιςμοφ.

Κ. ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΚΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑ ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ
ΠΚΝΑΚΑ Β: ΣΤΠΚΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑ ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ
ΚΩΔΚΚΟ
ΙΕΗ

01

Ειδικότητα

ΠΕ ΠΑΚΔΑΓΩΓΩΝ
ΕΚΔΚΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αριθμόσ
Ιζςεων

1

ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΚΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ*
Α. Πςσυίξ ή δίπλχμα Παιδαγχγικξύ Τμήμαςξπ Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ η ιρόςιμξ
και αμςίρςξιυξ ςηπ αλλξδαπήπ
και
Β. Μεςαπςσυιακόπ ςίςλξπ ρπξσδώμ ρςημ Διδική Αγχγή
Γ. Απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπειοία ςξσλάυιρςξμ εμόπ έςξσπ ρςξ
αμςικείμεμξ ςηπ θέρηπ
Α. Πςσυίξ ή δίπλχμα Ψσυξλξγίαπ ή Φιλξρξτίαπ Παιδαγχγικήπ και
Ψσυξλξγίαπ με ειδίκεσρη ρςημ Ψσυξλξγία [για απξτξίςξσπ έχπ 31/12/1993
πξσ πληοξύραμ ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ μ. 991/1979 (Α΄278), όπχπ ιρυύει],
Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ η ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ αλλξδαπήπ

02

ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΤ
ΑΠΑΧΟΛΗΗ

5

β. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Ψσυξλόγξσ ή Βεβαίχρη όςι ξ/η
σπξφήτιξπ/α πληοξί όλεπ ςιπ μόμιμεπ ποξϋπξθέρειπ για ςημ άρκηρη ςξσ
επαγγέλμαςξπ ςξσ Ψσυξλόγξσ.
Γ. Απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπειοία ςξσλάυιρςξμ δύξ εςώμ ρε ρσματείπ
Μξμάδεπ Ψσυικήπ Υγείαπ ςξσ μ. 2716/99 ή απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική
εμπειοία ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ εςώμ ρε λξιπξύπ τξοείπ με άλλεπ εσάλχςεπ
πληθσρμιακέπ ξμάδεπ παιδιώμ - ετήβχμ

3

ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ
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Α. Πςσυίξ ή δίπλχμα Ψσυξλξγίαπ ή Φιλξρξτίαπ Παιδαγχγικήπ και
Ψσυξλξγίαπ με ειδίκεσρη ρςημ Ψσυξλξγία [για απξτξίςξσπ έχπ 31/12/1993
πξσ πληοξύραμ ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ μ. 991/1979 (Α΄278), όπχπ ιρυύει],
Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ η ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ αλλξδαπήπ

03

ΠΕ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ
ΜΕΡΚΚΗ
ΑΠΑΧΟΛΗΗ

5

β. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Ψσυξλόγξσ ή Βεβαίχρη όςι ξ/η
σπξφήτιξπ/α πληοξί όλεπ ςιπ μόμιμεπ ποξϋπξθέρειπ για ςημ άρκηρη ςξσ
επαγγέλμαςξπ ςξσ Ψσυξλόγξσ.
Γ. Απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπειοία ςξσλάυιρςξμ ένι (6) μημώμ ρε
ρσματείπ Μξμάδεπ Ψσυικήπ Υγείαπ ςξσ μ. 2716/99 ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη
Μξμάδα / Φξοέα με πληθσρμιακή ξμάδα παιδιώμ - ετήβχμ.

04

ΠΕ ΦΤΚΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΚ
ΑΙΛΗΣΚΜΟΤ

1

Α. Πςσυίξ ή δίπλχμα Δπιρςήμηπ Φσρικήπ Αγχγήπ και Αθληςιρμξύ, Α.Δ.Ι. ςηπ
ημεδαπήπ η ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ αλλξδαπήπ

Α. Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Νξρηλεσςικήπ ΑΔΙ ή ΤΔΙ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ςηπ
ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςαπ,
Β. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Νξρηλεσςή - Νξρηλεύςοιαπ ή βεβαίχρη
άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Νξρηλεσςή -Νξρηλεύςοιαπ

05

06

ΠΕ/ΣΕ
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ

ΣΕ
ΛΟΓΟΙΕΡΑΠΕΤΣΩΝ

1

1

Γ. Τασςόςηςα μέλξσπ ςηπ Έμχρηπ Νξρηλεσςώμ/ςοιώμ Δλλάδξπ (Δ.Ν.Δ.), η
ξπξία μα είμαι ρε ιρυύ ή Βεβαίχρη Αμαμέχρηπ Δγγοατήπ ρςημ Έμχρη
Νξρηλεσςώμ Δλλάδξπ (Δ.Ν.Δ.) ςξσ ςοέυξμςξπ έςξσπ ή Βεβαίχρη εγγοατήπ
ρςημ Έμχρη Νξρηλεσςώμ Δλλάδαπ (Δ.Ν.Δ.), για όρξσπ εγγοάτξμςαι για
ποώςη τξοά, η ξπξία είμαι ρε ιρυύ μέυοι ςξ ςέλξπ Φεβοξσαοίξσ ςξσ
επόμεμξσ έςξσπ από ςημ έκδξρή ςηπ, ρύμτχμα με ςα ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 4,
παο. 5 ςξσ μ.3252/2004.
Α. Πςσυίξ ή δίπλχμα ςμήμαςξπ Λξγξθεοαπείαπ ΤΔΙ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ
ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ
Β. Βεβαίχρη όςι ξ/η σπξφήτιξπ/α πληοξί όλεπ ςιπ μόμιμεπ ποξϋπξθέρειπ για
ςημ άρκηρη ςξσ επαγγέλμαςξπ ςξσ Λξγξθεοαπεσςή (π.δ. 176/2014, Φ.Δ.Κ.
279/31.12.2014/ς.Α΄ και 49/22.04.2016, Φ.Δ.Κ. 80/Α΄/2016)
Γ. Απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπειοία ςξσλάυιρςξμ δύξ εςώμ ρε ρσματείπ
Μξμάδεπ Ψσυικήπ Υγείαπ ςξσ μ. 2716/99 ή απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική
εμπειοία ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ εςώμ με άλλεπ εσάλχςεπ πληθσρμιακέπ ξμάδχμ
παιδιώμ - ετήβχμ.

4

ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ
ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

07

ΠΕ/ΣΕ/ΔΕ
ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΩΝ
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

1
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Α. ΑΠΟΔΔΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΔ: Πςσυίξ ή δίπλχμα Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ η ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ
ημεδαπήπ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ αλλξδαπήπ
ΤΔ: Πςσυίξ ή δίπλχμα Τ.Δ.Ι.ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ
αλλξδαπήπ
ΔΔ: Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Ι.Δ.Κ.) ξπξιαρδήπξςε ειδικόςηςαπ
ςξσ ςξμέα Χοημαςξπιρςχςικώμ και Διξικηςικώμ Υπηοεριώμ (ποώημ
Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ) ή Πςσυίξ Β΄ κύκλξσ Σπξσδώμ Τευμικξύ
Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΤΔΔ), αμενάοςηςα από ειδικόςηςα, ή Πςσυίξ
Α΄ κύκλξσ Σπξσδώμ Τευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Δκπαιδεσςηοίξσ (ΤΔΔ)
ξπξιαρδήπξςε ειδικόςηςαπ ςξσ ςξμέα Οικξμξμίαπ και Διξίκηρηπ
ή Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:
Δμιαίξσ Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ, αμενάοςηςα από κλάδξ ή
ειδικόςηςα ή Τευμικξύ Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ, αμενάοςηςα από ειδικόςηςα
ή Λσκείξσ Γεμικήπ Καςεύθσμρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ
ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.
Ή ξπξιξδήπξςε πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ δεσςεοξβάθμιαπ ή
μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ
αλλξδαπήπ, αμεναοςήςχπ ειδικόςηςαπ.
β. Πιστοποιημένη γμώρη Η/Υ ρςα αμςικείμεμα: (α) επενεογαρίαπ κειμέμχμ,
(β) σπξλξγιρςικώμ τύλλχμ και (γ) σπηοεριώμ διαδικςύξσ.
Γ. Για τους υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ απαιςείςαι απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική
εμπειοία ςξσλάυιρςξμ εμόπ έςξσπ ρε ρσματείπ Μξμάδεπ Ψσυικήπ Υγείαπ ςξσ μ.
2716/99 ή ρε άλλεπ διξικηςικέπ θέρειπ και
για τους υποψηφίους ΔΕ απαιςείςαι απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπεοία
ρε ρσματείπ Μξμάδεπ Ψσυικήπ Υγείαπ ςξσ μ. 2716/99 ςξσλάυιρςξμ δύξ εςώμ.
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ΠΕ/ΣΕ ΓΕΝΚΚΩΝ
ΚΑΙΗΚΟΝΣΩΝ

2

Α. ΑΠΟΔΔΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΔ: Πςσυίξ ή δίπλχμα Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ η ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ
ημεδαπήπ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ αλλξδαπήπ
ΤΔ: Πςσυίξ ή δίπλχμα Τ.Δ.Ι.ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξ και αμςίρςξιυξ ςηπ
αλλξδαπήπ
Β. Απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπειοία ςξσλάυιρςξμ ένι (6) μημώμ ρε
Κέμςοα Ημέοαπ ή απξδεδειγμέμη επαγγελμαςική εμπειοία εμόπ (1) έςξσπ ρε
λξιπέπ Μξμάδεπ Ψσυικήπ Υγείαπ ςξσ μ. 2716/99
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ΔΕ/ΤΕ ΓΕΝΚΚΩΝ
ΚΑΙΗΚΟΝΣΩΝ

2

Α. ΑΠΟΔΔΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΔ: Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Ι.Δ.Κ.)
ή Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:
Δμιαίξσ Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ, ή Τευμικξύ
Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ, ή Λσκείξσ Γεμικήπ Καςεύθσμρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ
και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.
Ή ξπξιξδήπξςε πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ δεσςεοξβάθμιαπ ή
μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ
αλλξδαπήπ.
Υ.Δ.: Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςξσλάυιρςξμ σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ
(απξλσςήοιξ ςοιςανίξσ γσμμαρίξσ ή για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ απξτξιςήρει
μέυοι και ςξ 1980 απξλσςήοιξ δημξςικξύ ρυξλείξσ) ή ιρξδύμαμξ απξλσςήοιξ
ςίςλξ καςώςεοηπ Τευμικήπ Συξλήπ ςξσ Ν.Δ. 580/1970 ή απξλσςήοιξ ςίςλξ
Δογαρςηοίχμ Διδικήπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ και Καςάοςιρηπ ςξσ αο. 1
ςξσ Ν. 2817/2000 ςηπ ημεδαπήπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ςηπ αλλξδαπήπ

5
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
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ΔΔ: Δίπλχμα Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (Ι.Δ.Κ.)
ή Απξλσςήοιξπ ςίςλξπ:
Δμιαίξσ Λσκείξσ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξύ Λσκείξσ, ή Τευμικξύ
Δπαγγελμαςικξύ Λσκείξσ, ή Λσκείξσ Γεμικήπ Καςεύθσμρηπ ή άλλξπ ιρόςιμξπ
και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ.
Ή ξπξιξδήπξςε πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ δεσςεοξβάθμιαπ ή
μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλώμ ςηπ
αλλξδαπήξσ μ. 1346/1983 ή μ. 3475/2006 ή άλλξπ ιρόςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικήπ
μξμάδαπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικόςηςα
β. Δπαγγελμαςική άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ Δ΄ ή D καςηγξοίαπ (π.δ.
51/2012, όπχπ ιρυύει).
Γ. Δμπειοία επαγγελμαςία ξδηγξύ ασςξκιμήςξσ ςοιώμ (3) ςξσλάυιρςξμ εςώμ
μεςά ςημ απαιςξύμεμη άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ

ΤΝΟΛΟ ΙΕΕΩΝ

22

*Ωσ αποδεδειγμζνη εργαςιακή εμπειρία νοείται αυτή που ζχει αποκτηθεί ςε εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ
Ψυχικήσ Υγείασ ή Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικήσ Αποκατάςταςησ, ή ςε ςυναφείσ κοινοτικζσ (μη-ιδρυματικζσ)
Μονάδεσ του ευρφτερου δημόςιου τομζα και του εξωτερικοφ, ςφμφωνα με την 63439/25-08-2017 Υ.Α.
Πλαίςιο εκπόνηςησ πολιτικϊν ψυχικήσ υγείασ, όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει.

Ειδική ημείωςη 1: Σα αναγραφόμενα «ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΚΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ» ςτον ανωτζρω
πίνακα είναι on/off κριτήρια κατά το πρϊτο ςτάδιο αξιολόγηςησ.
Ειδική ημείωςη 2: Για κάθε επόμενο ζτοσ ζμμιςθησ αποδεδειγμζνησ προχπηρεςίασ,
προβλζπεται ςχετική μοριοδότηςη κατά τo ςτάδιο τησ αξιολόγηςησ –βαθμολόγηςησ των
ςτοιχείων των αιτήςεων.

ΚΚ. ΠΡΟΙΕΣΑ ΣΤΠΚΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΒΑΙΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΚ:
Α. Για τουσ Κωδικοφσ Ιζςησ: 01-02-03-04-05-06
Μεταπτυχιακοί ι/και διδακτορικοί τίτλοι ςπουδϊν με ςυνάφεια ςτο αντικείμενο ψυχικισ
υγείασ ι/και ςτον αυτιςμό. Για να λθφκεί υπόψθ θ εξειδίκευςθ με μεταπτυχιακό ι διδακτορικό
χρειάηεται να αναφζρεται με ςαφινεια ο ακριβισ τίτλοσ του μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ
προγράμματοσ.
Προθγοφμενθ εκελοντικι εργαςία ςε φορείσ Ψυχικισ Τγείασ (Ν. 2716/1999) ι και ςε
υποςτιριξθ ευπακϊν/ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων παιδιϊν - εφιβων (όπωσ
αποτυπϊνεται ςτα κριτιρια βακμολόγθςθσ)
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ (Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (α)
επεξεργαςίασ κειμζνων, (β) υπολογιςτικϊν φφλλων και (γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου)
6
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B.Επιπρόςθετα για τουσ Κωδικοφσ Ιζςησ: 02-03
Αποδεδειγμζνθ εκπαίδευςθ ςε οποιαδιποτε επιπρόςκετθ ψυχοκεραπευτικι προςζγγιςθ από
πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτικό φορζα. Για να λθφκεί υπόψθ θ εκπαίδευςθ/ εξειδίκευςθ
χρειάηεται να αναφζρεται με ακρίβεια ο αρικμόσ ωρϊν ςυμμετοχισ ςτα προγράμματα. Η
Επιτροπι δφναται, αν απαιτείται για τθν ςαφινεια τθσ αξιολόγθςθσ, να ηθτιςει από τον
υποψιφιο προςκόμιςθ βεβαίωςθσ / τίτλου ςυνάφειασ γνωςτικοφ αντικειμζνου με τθ κζςθ
προκιρυξθσ.
Γ. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 07 (Διοικητικόσ Τπάλληλοσ)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν
οργάνωςθσ/υποςτιριξθσ

με

ςυνάφεια

ςτο

αντικείμενο

τθσ

διοικθτικισ

Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
Άλλο πεδίο αποδεδειγμζνθσ κοινωνικισ δραςτθριοποίθςθσ ι προςόντοσ
Προθγοφμενθ εκελοντικι εργαςία.
Δ. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 08 (Γενικϊν καθηκόντων) εκπαιδευτικήσ βαθμίδασ ΠΕ/ΣΕ
Καλι γνϊςθ αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ
Άλλο πεδίο αποδεδειγμζνθσ επαγγελματικισ ι και κοινωνικισ δραςτθριοποίθςθσ ι προςόντοσ
(δεξιότθτεσ και εναςχολιςεισ ςε δραςτθριότθτεσ πολιτιςμοφ όπωσ ενδεικτικά: μουςικι, χορόσ,
ακλθτιςμόσ, κεατρικά εργαςτιρια, παραςτάςεισ κλπ)
Προθγοφμενθ εκελοντικι εργαςία.
Ε. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 08 (Γενικϊν καθηκόντων) εκπαιδευτικήσ βαθμίδασ ΔΕ/ΤΕ
Άλλο πεδίο αποδεδειγμζνθσ επαγγελματικισ ι και κοινωνικισ δραςτθριοποίθςθσ ι προςόντοσ
(κα εκτιμθκοφν υποψιφιοι με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ κθπουρικισ, μαγειρικισ, μουςικισ,
χοροφ, ακλθτιςμοφ κλπ)
Προθγοφμενθ εκελοντικι εργαςία.
Σ. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 09 (Οδηγόσ)
Άλλο πεδίο αποδεδειγμζνθσ κοινωνικισ δραςτθριοποίθςθσ ι προςόντοσ
Προθγοφμενθ εκελοντικι εργαςία.
ημείωςη: Σα απαιτοφμενα προςόντα καθϊσ και τα πρόςθετα τυπικά προςόντα των
ςυμμετεχόντων υποψηφίων πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά την τελευταία ημζρα τησ
προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων ςυμμετοχήσ, όςο και κατά την ςφναψη τησ ςφμβαςησ
εργαςίασ
7
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Λοιπά κριτήρια επιλογήσ (εκτιμϊνται κατά τη διάρκεια τησ ςυνζντευξησ):








Ευχζρεια ςτθν επικοινωνία
Ικανότθτα ςτθν οργάνωςθ και ςτθ ςυνεργαςία ςε ομάδα
Εκτίμθςθ ανταπόκριςθσ ςτισ ανάγκεσ του ζργου και ςτον παιδικό ωφελοφμενο
πλθκυςμό ςτο φάςμα του αυτιςμοφ και τθσ πρϊιμθσ ψφχωςθσ/χαρακτθριςτικά
προςωπικότθτασ
Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με το κεςμικό πλαίςιο Μονάδων Ψυχικισ Τγείασ, τισ
παραπομπζσ των παιδιϊν-ωφελουμζνων, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από το ΚΗ ςε
παιδιά ςτο φάςμα του αυτιςμοφ (για τουσ επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ) .
Ικανότθτα εργαςίασ/διαχείριςθσ
ςε
ςυνκικεσ
πίεςθσ/ζνταςθσ, ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα ςυμβολισ ςε επίλυςθ προβλθμάτων.

ΚΚΚ. Βαθμολογία Κριτηρίων Επιλογήσ
1. Για τουσ Κωδικοφσ Ιζςησ: 01-02-03-04-05-06
ΠΚΝΑΚΑ Γ (1): ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΚΣΗΡΚΩΝ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
Για τουσ Κωδικοφσ Ιζςησ: 01-02-03-04-05-06
Βαθμολόγηςη
ΚΡΚΣΗΡΚΟ
ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΜΟΝΑΔΕ
25
ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ/ ν.2716/99
ΤΝΟΛΚΚΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ ΣΟ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΣΗ
ΙΕΗ (ςυμπεριλαμβανομζνησ και ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ ΛΟΚΠΩΝ ΕΤΠΑΙΩΝ/
5
ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ)
ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΦΟΡΕΚ
10
/ΜΟΝΑΔΕ ΑΤΣΚΜΟΤ
ΑΠΟΔΕΔΕΚΓΜΕΝΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΟΠΟΚΑΔΗΠΟΣΕ ΕΠΚΠΡΟΙΕΣΗ
ΨΤΧΟΙΕΡΑΠΕΤΣΚΚΗ ΠΡΟΕΓΓΚΗ ΑΠΟ ΠΚΣΟΠΟΚΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΟ
5*
ΦΟΡΕΑ
ΕΙΕΛΟΝΣΚΚΗ ΕΡΓΑΚΑ Ε ΤΝΑΦΕΚ ΦΟΡΕΚ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ (Ν. 2716/1999)
5
Η Ε ΔΟΜΕ ΜΕ ΛΟΚΠΕ ΕΤΑΛΩΣΕ ΚΟΚΝΩΝΚΚΕ ΟΜΑΔΕ
ΒΑΙΜΟ ΠΣΤΧΚΟΤ
5
ΜΕΣΑΠΣΤΧΚΑΚΟ Θ/ΚΑΚ ΔΚΔΑΚΣΟΡΚΚΟ ΣΚΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕ ΤΝΑΦΕΚΑ ΣΟ
10
ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ Θ/ΚΑΚ ΑΤΣΚΜΟ
ΠΚΣΟΠΟΚΗΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΗ ΑΓΓΛΚΚΗ ΓΛΩΑ Θ ΓΑΛΛΚΚΗ Θ
5
ΓΕΡΜΑΝΚΚΗ
ΠΚΣΟΠΟΚΗΜΕΝΗ ΓΝΩΗ Η/Τ

5

ΒΑΙΜΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ (ΛΟΚΠΑ ΚΡΚΣΗΡΚΑ ΕΠΚΛΟΓΗ)

25

ΤΝΟΛΚΚΗ ΒΑΙΜΟΛΟΓΚΑ
100
* Το κριτήριο βαθμολογείται και αφορά σε ψυχολόγους. Για τους άλλους κωδικοφς θζσης το
σφνολο της βαθμολογίας είναι 95
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2. Για τον Κωδικό Ιζςησ 07 – Διοικητικόσ Τπάλληλοσ
Βαθμολόγηςη
ΠΚΝΑΚΑ Γ. (2): ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΚΣΗΡΚΩΝ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ Για τον Κωδικό
Ιζςησ: 07
ΚΡΚΣΗΡΚΟ
ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ ΣΟ
ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΣΗ ΙΕΗ Ε ΦΟΡΕΚ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ

10

ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ

15

ΜΕΣΑΠΣΤΧΚΑΚΟΚ ΣΚΣΛΟΚ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΣΗ ΙΕΗ

10

ΠΚΣΟΠΟΚΗΜΕΝΗ ΓΝΩΗ Η/Τ

10

ΠΚΣΟΠΟΚΗΜΕΝΗ ΓΝΩΗ ΑΓΓΛΚΚΗ ΓΛΩΑ

10

ΑΛΛΟ ΠΕΔΚΟ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΔΡΑΣΗΡΚΟΠΟΚΗΗ ή ΠΡΟΟΝΣΟ

5

ΕΙΕΛΟΝΣΚΚΗ ΕΡΓΑΚΑ

5

ΒΑΙΜΟ ΠΣΤΧΚΟΤ (ΔΚΑΒΑΙΜΚΗ ΣΚΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ-Εξαρτάται από την
κατηγορία εκπαίδευςησ)

10

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

25
ΤΝΟΛΚΚΗ ΒΑΙΜΟΛΟΓΚΑ

100

3. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 08 – Γενικϊν Καθηκόντων ΠΕ/ΣΕ

ΠΚΝΑΚΑ Γ. (3): ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΚΣΗΡΚΩΝ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ Για τον Κωδικό
Ιζςησ: 08 (Τποψήφιοι κατηγορίασ ΠΕ/ΣΕ)
ΚΡΚΣΗΡΚΟ

Βαθμολόγηςη

ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΜΟΝΑΔΕ
ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ν.2716/99

15

ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΛΟΚΠΕ
ΜΟΝΑΔΕ ΦΡΟΝΣΚΔΑ

20

ΒΑΙΜΟ ΠΣΤΧΚΟΤ (ΔΚΑΒΑΙΜΚΗ ΣΚΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ-Εξαρτάται από την
κατηγορία εκπαίδευςησ)

10

ΠΚΣΟΠΟΚΗΜΕΝΗ ΓΝΩΗ Η/Τ

5

ΚΑΛΗ ΓΝΩΗ ΑΓΓΛΚΚΗ ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ

5

ΕΙΕΛΟΝΣΚΚΗ ΕΡΓΑΚΑ Ε ΦΟΡΕΚ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ Θ/ΚΑΚ Ε ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ
ΕΤΠΑΙΩΝ / ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΙΤΜΟΤ

10

ΑΛΛΟ ΠΕΔΚΟ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΔΡΑΣΗΡΚΟΠΟΚΗΗ ή ΠΡΟΟΝΣΟ

10

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

25
ΤΝΟΛΚΚΗ ΒΑΙΜΟΛΟΓΚΑ

100
9
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4. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 08 – Γενικϊν Καθηκόντων ΔΕ/ΤΕ

ΠΚΝΑΚΑ Γ. (4): ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΚΣΗΡΚΩΝ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ Για τον Κωδικό
Ιζςησ: 08 (Τποψήφιοι κατηγορίασ ΔΕ/ΤΕ)
ΚΡΚΣΗΡΚΟ

Βαθμολόγηςη

ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΜΟΝΑΔΕ
ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ν.2716/99

20

ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΛΟΚΠΕ
ΜΟΝΑΔΕ ΦΡΟΝΣΚΔΑ

20

ΔΚΑΒΑΙΜΚΗ ΣΚΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ-(Εξαρτάται από την κατηγορία εκπαίδευςησ)

10

ΕΙΕΛΟΝΣΚΚΗ ΕΡΓΑΚΑ Ε ΦΟΡΕΚ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ Θ/ΚΑΚ Ε ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ
ΕΤΠΑΙΩΝ / ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΙΤΜΟΤ

10

ΑΛΛΟ ΠΕΔΚΟ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΔΡΑΣΗΡΚΟΠΟΚΗΗ ή ΠΡΟΟΝΣΟ

15

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

25
ΤΝΟΛΚΚΗ ΒΑΙΜΟΛΟΓΚΑ

100

5. Για τον Κωδικό Ιζςησ: 09 – Οδηγόσ

ΠΚΝΑΚΑ Γ. (5): ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΚΣΗΡΚΩΝ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ Για τον Κωδικό
Ιζςησ: 09
ΚΡΚΣΗΡΚΟ
ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΜΟΝΑΔΕ
ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ν.2716/99
ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΝΑΦΗ ΕΜΜΚΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Ε ΛΟΚΠΕ
ΜΟΝΑΔΕ ΦΡΟΝΣΚΔΑ
ΕΙΕΛΟΝΣΚΚΗ ΕΡΓΑΚΑ Ε ΦΟΡΕΚ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ Θ/ΚΑΚ Ε ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ
ΕΤΠΑΙΩΝ / ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΙΤΜΟΤ

Βαθμολόγηςη

25
20
10

ΑΛΛΟ ΠΕΔΚΟ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΔΡΑΣΗΡΚΟΠΟΚΗΗ ή ΠΡΟΟΝΣΟ

15

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

30
ΤΝΟΛΚΚΗ ΒΑΙΜΟΛΟΓΚΑ

100
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ΚV. ΓΕΝΚΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν
2. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, καταπίεςθ,
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ,
κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) να μθν είναι υπόδικοι και να μθν ζχουν παραπεμφκεί
με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ,
ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε και γ) να μθν ζχουν, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα
πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. (Η παροφςα προχπόκεςθ
δθλϊνεται με υπεφκυνθ διλωςθ)
3. Οι άντρεσ υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι
να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, ι, εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιρρθςίεσ
ςυνείδθςθσ, να ζχουν εκπλθρϊςει ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ ςτρατολογικισ
νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία.
Δικαιολογητικά που θα κληθοφν να προςκομίςουν οι προςληφθζντεσ;
1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.
Για τουσ πολίτεσ κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι υπθκόων τρίτων χωρϊν που ζχουν τα δικαιϊματα
των κοινοτικϊν υπθκόων απαιτοφνται φωτοαντίγραφα :
Α) Κάρτασ Ευρωπαίου Πολίτθ ι βεβαίωςθσ εγγραφισ πολίτθ κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε., ι
δελτίο ταυτότθτασ ομογενοφσ, ι άδειασ διαμονισ ομογενοφσ, ι δελτίου διαμονισ μζλουσ
οικογζνειασ Ζλλθνα, ι δελτίου μόνιμθσ διαμονισ, ι προςωποπαγοφσ άδειασ διαμονισ
υπθκόων τρίτων χωρϊν, ι άδειασ επί μακρόν διαμζνοντοσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ, ι άδειασ
διαμονισ δεφτερθσ γενιάσ, ι κατοχι μπλε κάρτασ τθσ Ε.Ε. ι δεκαετοφσ άδειασ παραμονισ
και
Β) Πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ επιπζδου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του
Τ.Π.Ε.Θ. ι από το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Ε.Κ.Π.Α. ι από το χολείο Νζασ
Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Α.Π.Θ.
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν.
τον τίτλο ςπουδϊν πρζπει να αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ
κτιςεωσ.
Ειδικότερα για όςουσ επαγγελματίεσ υγείασ ζχουν αποκτιςει τον τίτλο ςπουδϊν ςτθν
αλλοδαπι απαιτείται επιπλζον πράξθ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου ςπουδϊν και τθν αντιςτοιχία τθσ
βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. ε
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περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο θ οποία
να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν
αντιςτοιχία του τίτλου, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν
προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ
χορθγικθκαν από το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) ι το
υμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (.Ε.Α.Σ.Ε.Κ.) ι το
υμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.).
3. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ.
4. Απόδειξθ εργαςιακισ εμπειρίασ.
Ωσ εργαςιακι εμπειρία υπολογίηεται αυτι που ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι
μετά τθ λιψθ του τίτλου ςπουδϊν και μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
(όπου απαιτείται) και είναι ςυναφήσ με το αντικείμενο. Η εργαςιακι εμπειρία αποδεικνφεται
με βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ
αςφάλιςθσ ι με ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν (για τουσ ελεφκερουσ
επαγγελματίεσ) που καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ. τθν περίπτωςθ που θ επαγγελματικι εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτον δθμόςιο
τομζα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν
βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και
θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ.
5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικϊν πρόςκετων τυπικϊν προςόντων (μεταπτυχιακόσ τίτλοσ
ςπουδϊν, βεβαιϊςεισ εκελοντικισ εργαςίασ, πιςτοποιθτικό γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ κλπ.). Για
τα αποδεικτικά λοιπϊν πρόςκετων προςόντων που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι ιςχφουν
όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.
6. Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρου 8 Ν.1599/1986) «περί μθ καταδίκθσ ςε κακοφργθμα και ςε
οποιαδιποτε ποινι ….» όπωσ αναφζρεται ςτθν ςελίδα 10 τθσ παροφςασ (κεφάλαιο IV. Γενικά
Προςόντα, παρ. 2).
7. Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρου 8 Ν.1599/1986) των ανδρϊν υποψθφίων ότι ζχουν εκπλθρϊςει
τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι ότι ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ ι ότι εξαιροφνται
τθσ υποχρζωςθσ ςτράτευςθσ.
Διαδικαςία επιλογήσ υποψηφίων:
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων, θ βακμολόγθςθ των υποψθφίων και θ τελικι επιλογι των
επιτυχόντων κα γίνει από Σριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει οριςτεί για τον ςκοπό αυτό,
ςφμφωνα με τθν από 29-10-2020 Απόφαςθ τθσ 1θσ Ζκτακτθσ υνεδρίαςθσ του Δ.. του
ωματείου με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ
ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ – ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ» ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω πίνακεσ
βακμολόγθςθσ κριτθρίων.
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Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ των τυπικϊν και των πρόςκετων
τυπικϊν προςόντων των ςυμμετεχόντων υποψθφίων, κα κλθκοφν τθλεφωνικά για τον οριςμό
χρόνου, τόπου και τρόπου διενζργειασ προςωπικισ ςυνζντευξθσ, οι υποψιφιοι που πλθροφν
τισ προχποκζςεισ και ςυγκεντρϊνουν τθν υψθλότερθ βακμολογία ωσ ακολοφκωσ:
Α. Δζκα πζντε (15) πρϊτοι ςε βακμολογία εκ των υποψθφίων ςτον Κωδικό Θζςθσ 02 Ψυχολόγοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ
Β. Δζκα πζντε (15) πρϊτοι ςε βακμολογία εκ των υποψθφίων ςτον Κωδικό Θζςθσ 03 Ψυχολόγοι μερικισ απαςχόλθςθσ
Γ. Οκτϊ (8) πρϊτοι ςε βακμολογία εκ των υποψθφίων ςτον Κωδικό Θζςθσ 08 – Γενικϊν
Κακθκόντων
Δ. Πζντε (5) πρϊτοι ςε βακμολογία εκ των υποψθφίων ςτουσ λοιποφσ κωδικοφσ κζςθσ.
ΙΟΒΑΘΜΙΑ: τθν περίπτωςθ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο/θ ςυμμετζχων/ουςα
που ζχει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτο πρϊτο κριτιριο και αν αυτζσ ςυμπίπτουν ςτο δεφτερο
κριτιριο. Αν δεν καταςτεί δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ μεταξφ των ιςοβακμοφντων,
προθγείται ο/θ υποψιφιοσ που ζχει τον αρχαιότερο τίτλο ςπουδϊν με βάςθ το ζτοσ απόκτθςισ
του και αν ςυμπίπτει προθγείται ο μεγαλφτεροσ ςτθν θλικία.
τθν ατομικι ςυνζντευξθ βάςει των ςτοχευμζνων ερωτιςεων κα εκτιμθκοφν όλα τα ςτοιχεία
που κα βοθκιςουν ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία του κάκε
υποψιφιου κακϊσ και για τα λοιπά κριτιρια επιλογισ όπωσ αυτά αναφζρονται ανωτζρω.
Η Επιτροπι δφναται να ηθτιςει ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο ι και διευκρίνιςθ των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ι προςκόμιςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, εφόςον κρικεί
από αυτιν απαραίτθτο. Σο ζργο τθσ Επιτροπισ κατά τθ διάρκεια των ατομικϊν ςυνεντεφξεων
ςυνδράμει εξωτερικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ.
ΗΜΕΚΩΗ: Οι ςυνεντεφξεισ με τουσ υποψθφίουσ κα πραγματοποιθκοφν δια ηϊςθσ ςτουσ
χϊρουσ του Κζντρου και λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν τθσ πανδθμίασ κα λαμβάνονται πλιρθ
μζτρα προςταςίασ
Με τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεντεφξεων κα καταρτιςτεί το πρακτικό τθσ Επιτροπισ και ο
πίνακασ των επιτυχόντων που κα κατατάςςει κατά φκίνουςα ςειρά τθ βακμολόγθςθ. Ο
πίνακασ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα
(http://www.toperivolaki.gr/)
Κάκε υποψιφιοσ που ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να υποβάλλει ζνςταςθ (θλεκτρονικό
ταχυδρομείο) κατά των προςωρινϊν αποτελεςμάτων που κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, υπολογιηόμενων θμερολογιακά, από τθν επόμενθ θμζρα τθσ
ανακοίνωςισ τουσ.
Εκπρόκεςμεσ ενςτάςεισ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων
επιλαμβάνεται θ αρμόδια Σριμελισ Επιτροπι. Επί των ενςτάςεων οι αποφάςεισ του Φορζα
κοινοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εγγράφωσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθ λιξθ τθσ
θμερομθνίασ υποβολισ των ενςτάςεων.
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Σα οριςτικά αποτελζςματα, με το αρχικό του ονοματεπϊνυμου και τον αρικμό πρωτοκόλλου
κατάκεςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Ακολουκεί θ γνωςτοποίθςθ τθσ/των πρόςλθψθσ/εων μετά από τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του φορζα και ο/ επιλεγείσ/ επιλεγείςα ι οι επιλεγζντεσ καλείται/καλοφνται για
υπογραφι ςφμβαςθσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
γνωςτοποίθςθσ τθσ πρόςλθψθσ. Η προκεςμία είναι ςε ςυνάρτθςθ με τθν γνωςτοποίθςθ ςτθν
εποπτεφουςα αρχι και ςχετικζσ εγκριτικζσ ενζργειεσ.

ε περίπτωςθ άρνθςθσ αποδοχισ τθσ κζςεωσ εκ μζρουσ των προκρικζντων ι μθ προςκόμιςθσ
των απαιτοφμενων αποδεικτικϊν των τυπικϊν, γενικϊν ι/και πρόςκετων προςόντων, καλείται
ο επόμενοσ του πίνακα κατάταξθσ και ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία, θ οποία, αν απαιτθκεί,
επαναλαμβάνεται για τον επόμενο του πίνακα κατάταξθσ ζωσ ότου γίνει θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ.
Μετά το πζρασ του α’ εξαμινου τθσ ςφμβαςθσ ο φορζασ κα εφαρμόςει διαδικαςία
αξιολόγθςθσ του Εργαηομζνου. ε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ, ο φορζασ-εργοδότθσ
δικαιοφται να μθ παρατείνει τθν ςυνεργαςία, με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Εργαηόμενο.
Η ςυνολικι διαδικαςία μπορεί με απόφαςθ Δ του φορζα (ανακζτουςα αρχι) να διακοπεί ι να
αναβλθκεί χωρίσ καμία αξίωςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ
Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ κα
βρίςκονται αναρτθμζνεσ ζηην ιζηοζελίδα ηου Σωμαηείου με ηην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΚΟ

ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ –
ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ» (http://www.toperivolaki.gr/)
Η διαδικαςία εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ λήγει ςτισ 17 Νοεμβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ καλοφνται να
αποςτείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα καθϊσ και ςυμπληρωμζνη με ακρίβεια
και ςαφήνεια την αίτηςη ςυμμετοχήσ μζχρι και τθν θμερομθνία λιξθσ. Η υποβολή αίτηςησ και
βιογραφικοφ είναι ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λόγουσ προςταςίασ και
αποφυγήσ τησ διαςποράσ του covid19.
Αποςτολή ςτο email: prosklisi@toperivolaki.gr και με θζμα:
ΓΚΑ ΣΗΝ 1/2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ – ΚΩΔΚΚΟ ΙΕΗ (……)
(αναγράφοντασ τον κωδικό κζςθσ για τον οποίο υποβάλλουν τθν αίτθςθ)
Η προςκόμιςθ φωτοαντιγράφων προσ απόδειξθ των απαιτοφμενων τυπικϊν προςόντων,
γενικϊν προςόντων και λοιπϊν πρόςκετων προςόντων κα γίνει κατά τθν πρόςλθψθ των
εργαηομζνων.
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ημείωςη 1: Ο κάκε ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία υποβάλλει αίτθςθ ΜΟΝΟ για μία κζςθ εκ των
κωδικϊν.
ημείωςη 2: Αίτηςη που δεν θα είναι πλήρωσ και με ακρίβεια ςυμπληρωμζνη θα
αποκλείεται από τη διαδικαςία. Επίςησ μηνφματα ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χωρίσ θζμα
όπωσ αναγράφεται ανωτζρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ημείωςη 3: Με τθν υποβολι ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ ο ςυμμετζχων ζχει αποδεχκεί
ςυνολικά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και ότι θ
διαδικαςία μπορεί με απόφαςθ του φορζα να διακοπεί, αναβλθκεί ι επαναλθφκεί με το ίδιο
ι και άλλο περιεχόμενο χωρίσ να μπορεί να υπάρξει οποιαδιποτε αξίωςθ.
Πληροφορίεσ παρζχονται μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν
να
υποβάλλουν
τυχόν
ερωτήματα
για
πληροφορίεσ
ςτην
ηλεκτρονική
διεφθυνςη prosklisi@toperivolaki.gr.
Με τθν υποβολι βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ κακϊσ και τθσ αίτθςθσ, οι υποψιφιοι ςυναινοφν
ςτθν απαιτοφμενθ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων κατά τισ διατάξεισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679, από το ωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ
ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ – ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ»
προκειμζνου για τθν αξιολόγθςθ και τθν πλιρωςθ των κζςεων εργαςίασ. Σο ωματείο με τθν
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΨΤΧΚΚΗ ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΔΚΟΤ ΚΑΚ ΣΗ
ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ – ΣΟ ΠΕΡΚΒΟΛΑΚΚ» επεξεργάηεται και αποκθκεφει τα Προςωπικά Δεδομζνα των
υποψθφίων για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ και επιλογισ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ, για τθν επαναλειτουργία του Κζντρου Ημζρασ «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» ςτθν Παιανία
Αττικισ. Σα Προςωπικά Δεδομζνα δεν κοινοποιοφνται ςε τρίτουσ πζρα των, βάςει των κείμενων
διατάξεων, εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν ςτθν με αρικμό 15184/11-9-2014 Απόφαςθ Άδειασ
Λειτουργίασ του Κζντρου Ημζρασ «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» και τθροφνται αποκλειςτικά και μόνο για
τουσ ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω Πράξθσ.
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