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Αρ.Πρωτ.432/14.03.2018 

Αθήνα, 14/03/2018 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), έχοντας 

υπόψη: 

 Tον Ν.4485/2017 

 Την από 26/10/2017 Απόφαση της 368ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για την 

έγκριση διαχείρισης του έργου LION με αρ. συμβολαίου GA – 776213 – AMIF-2016-AG-INTE 

 Το υπ’ αριθμ 1/26-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων. 

 Την από 27/2/2018 Απόφαση της 378ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για την 

έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 
 

Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  Γ Ι Α  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  

με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “LOcal Alliance for 

Integration (LION - 776213)” Κωδ. 0883, του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Ειδικότερα, η παρούσα Πρόσκληση αφορά την κάλυψη: μιας (1) θέσης ψυχολόγου (ΚΩΔ_Α1), με ιδιωτικό 

συμφωνητικό και σύμβαση αμιγούς έργου, μέγιστης διάρκειας 22 μηνών. 

Τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής και τα ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερομένων που υποβάλουν 

πρόταση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης αναφέρονται παρακάτω: 

 

Ειδικός συνεργάτης - ψυχολόγος (ΚΩΔ_Α1) 

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ 

 Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου 
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 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, τουλάχιστον 7ου επιπέδου (M.Sc.) από Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό πεδίο 

«Μετανάστευση και υγεία». 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη χάραξη πολιτικών υγείας, φροντίδας και 

ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων. 

Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1 

Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Αντικείμενα εργασίας είναι: α) ο συντονισμός των δράσεων στον τόπο εφαρμογής (Θεσσαλονίκη) (Activity 

0.3) β) η διεξαγωγή έρευνας (desk research) για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με 

την ενσωμάτωση των υπηκόων Τρίτων Χωρών στον τόπο εφαρμογής των δράσεων γ) η διεξαγωγή 

δικτυακής ποσοτικής έρευνας και ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις & ομάδες εστιασμένης συζήτησης) 

ανάμεσα σε ειδικούς και υπηκόους Τρίτων Χωρών, στα θεματικά αντικείμενα της Υγείας και της 

Κοινωνικής Προστασίας, ανάλυση του υλικού, συγγραφή Εκθέσεων (Activity 1.3) δ) Συμμετοχή και συν-

συντονισμός τριών συναντήσεων διαβούλευσης (consultation meetings) και μιας ημέρας πληροφόρησης 

(Info Day) με επαγγελματίες υγείας και υπηκόους τρίτων χωρών με στόχο την ενσωμάτωση μέσω της 

φροντίδας υγείας (Activity 3.1) ε) Συγγραφή Εκθέσεων και Παραδοτέων. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : 

 Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο 

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να 

γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο που διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 

4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.  

 Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές, ή να βρίσκονται σε καθεστώς αναβολής στράτευσης, ή, εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις 

της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι υποψήφιοι, επιλέγονται με τα εξής κριτήρια : 

Κριτήριο Βαθμολόγηση  

Σπουδές  

Το πτυχίο Ψυχολογίας, η άδεια άσκησης επαγγέλματος και ο Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών 

7ου επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο «Μετανάστευση και υγεία» είναι προαπαιτούμενα. 

Συνεπώς ΔΕΝ μοριοδοτούνται. 

Μεταπτυχιακός τίτλος 8ου επιπέδου (Ph.D.) 

   OXI 0 μονάδες 

NAI 5 μονάδες 

Επαγγελματική εμπειρία 

Καθόλου έως 5 χρόνια 

Περισσότερα από 5 χρόνια  

0-5 μονάδες 

10 μονάδες 

Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)  5 μονάδες 

Άριστη γνώση (Γ2/C2)  10 μονάδες 

Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης 0 - 15 μονάδες 

 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω βαθμολόγηση (εκτός της συνέντευξης). 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των ενδιαφερομένων αποτελεί η υλοποίηση προσωπικής 

συνέντευξης, στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι , 

δηλαδή αυτοί που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα 

κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία.  

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Αναθέτουσας Αρχής και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη 

διαμόρφωση σωστής γνώμης σχετικά με τη συγκρότηση του υποψηφίου ως προς το αντικείμενο της 
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θέσης, αλλά και την καταλληλότητα και ευαισθησία τους (στάσεις) στην ενσωμάτωση των υπηκόων 

Τρίτων Χωρών. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν επίσημους 

τίτλους ή όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί ώστε να 

συναφθεί η σύμβαση, είναι τα εξής:  

 Αντίγραφο των ζητούμενων τίτλων σπουδών και αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, αν έχουν απονεμηθεί από 

εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής. 

 Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας. 

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των 

κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα 

στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία. 

 Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την προϋπηρεσία. 

 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από την 

οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα. 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η μικτή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και της ασφαλιστικής εισφοράς 

εργαζομένου του ενδιαφερομένου που θα επιλεγεί για συνεργασία και η διάρκεια απασχόλησής του 

δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί :  

 

Περιγραφή στελέχους και Κωδικός Μέγιστη διάρκεια απασχόλησης Μικτή αμοιβή 

Ψυχολόγος  (ΚΩΔ_Α1)   22 μήνες 14.200 €  
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Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, η οποία θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (Αίτηση, Σύνοψη στοιχείων βιογραφικού, Αναλυτικό βιογραφικό σε μορφή pdf), στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: elke@esdy.edu.gr και ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στο πεδίο «Θέμα/Subject» θα 

πρέπει να αναγράφουν:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ LION_Α1 

 

Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών στοιχείων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη 

της ημέρας δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα των Προκηρύξεων 

του ΕΛΚΕ της ΕΣΔΥ. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα και την Αίτηση Συμμετοχής στην 

ιστοσελίδα των Προκηρύξεων του ΕΛΚΕ της ΕΣΔΥ 

(http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=prokirixeis_elke)  

και στην κα Χαρίκλεια Ξύκη (τηλ. 213-2010394). Η ενημέρωση σχετικά με την τελική επιλογή των 

υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας των Ανακοινώσεων του ΕΛΚΕ  της ΕΣΔΥ 

(http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=anakoinosieis). 

 

Με την υποβολή των της Αίτησης και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι 

αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι to 

η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το 

ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Ημερομηνία λήξης: 24/03/2018     

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

 

Ελπίδα Πάβη 

mailto:elke@esdy.edu.gr
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