
                   

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

                                                              Ηράκλειο 24-01-2017   

                                                              Αριθ.πρωτ.:23  

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού διαρκείας δώδεκα (12) μηνών προκυμμένου 

το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προτίθεται να προσλάβει ένα (1) 

Ψυχολόγο  με σύμβαση παροχής εργασιών με απευθείας ανάθεση  για το Παράρτημα 

Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου αφού έλαβε υπόψιν: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013,με τις οποίες  το Παράρτημα 

Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου  υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης.  

 Την υπ’αριθ. 1007/21/29/24-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  

 

ορίζουμε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για τη σύναψη συμφωνητικού  

 Ο Ψυχολόγος να κατέχει πτυχίο ειδικότητας ψυχολογίας της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου 

 Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και οι δε  ασφαλιστικές εισφορές του ψυχολόγου θα 

επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

 Στο τέλος κάθε μήνα ο ψυχολόγος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας 

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με τις επισκέψεις του, και σχετική αναλυτική 

κατάσταση με τα ονόματα των παιδιών και τις ημερομηνίες των συνεδριών. 
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Ο Ψυχολόγος  θα υπάγεται στις αποφάσεις της Διοίκησης και τυχόν άρνηση εκτέλεσης 

εργασίας ακυρώνεται το συμφωνητικό και απομακρύνεται αυτοδικαίως από το παράρτημα.  

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  

 Μελέτη φακέλων περιθαλπομένων για τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση 

των προβλημάτων.  

 Συμβουλευτική ψυχικής υγείας 

 Τήρηση λεπτομερειακού αρχείου για κάθε εξυπηρετούμενο όπου θα καταγράφεται: 

α) Αξιολόγηση-ιεράρχηση αναγκών. 

β)Σχεδιασμός δράσεων- περιγραφή στρατηγικών. 

γ) Εξέλιξη πορείας –αλλαγών.  

δ)αποτίμηση αποτελέσματος. 

ε) προτάσεις για συνέχιση 

 Ψυχοθεραπείες (ατομικές και ομαδικές). 

 Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ τους και με τους 

εξυπηρετούμενες. 

 Συνεργασία με τις συναφείς ειδικότητες του μόνιμου επιστημονικού προσωπικού του 

Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου σε τακτική βάση  για συντονισμό 

ανατροφοδότηση και αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ζητήματα ως προς την ομαλή συμβίωση των ατόμων που διαμένουν στη Δομή , σε 

συνεργασία με το προσωπικό.  

 Συνεργασία με την κοινότητα και τα σχολικά πλαίσια των εξυπηρετούμενων.  

 Ο ψυχολόγος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει με συνέπεια και επιμέλεια τις 

υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την επιστήμη πρακτική, 

ανταποκρινόμενος επαγγελματισμό σε όλες τις υποχρεώσεις αρμοδιότητα του  

 Ο ψυχολόγος υποχρεούται σε απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με την τήρηση ή διακίνηση 

προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη)που περιέχονται σε γνώση στο πλαίσιο 

παροχής των υπηρεσιών του.  

 Οι υπηρεσίες  θα παρέχονται από την Ψυχολόγο από Δευτέρα έως Παρασκευή για 

οκτώ (8) ώρες ημερησίως. Οι υπηρεσίες θα δύνανται να παρέχονται εντός και εκτός 

των γραφείων του Παραρτήματος και να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του 

Προγράμματος, σε πρωινές ή και απογευματινές ώρες ,σε συνεργασία  και συνεννόηση 
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με τη Διοίκηση του Παραρτήματος, που θα έχει την τελική ευθύνη για την εφαρμογή 

του Προγράμματος.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν  τα εξής δικαιολογητικά: 

 

 Αίτηση για την κάλυψη της θέσης. 

 Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική 

κατάρτιση, η προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.  

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται και ο βαθμός 

επίδοσης. 

 Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.  

 Οικονομική Προσφορά ανά συνεδρία. 

 Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρους αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που 

αναγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.  

 Μεταπτυχιακό αν υπάρχει. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Ο αποδεδειγμένος συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας σε δομές που φιλοξενούν 

           παιδιά. 

 Η οικονομικότερη προσφορά ανά συνεδρία.  

 Τίτλοι σπουδών. 

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται: 

Στο χώρο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού 

Ηρακλείου Νηρέως 3 T.K. 71 307 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με 

συστημένες επιστολές με την ένδειξη: 

Αίτηση για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού ψυχολόγου με σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-226339 από τις 10:00 π.μ. έως 13:00  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες .Οι ενδιαφερόμενοι ,που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα δώσουν 
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συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους .Στη συνέχεια η αξιολόγηση 

των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Παραρτήματος. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική  εφημερίδα ή της 

ανάρτησης στα Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης εφόσον η 

ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη από την δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Στην περίπτωση αποστολής ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου(ΕΛΤΑ-συστημένηη αποστολή) ή το 

παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς η οποία θα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται 

αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.  

Αντίστοιχα οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.  

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού 

Ηρακλείου.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος να δημοσιευτεί σε: 

Μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και για δύο μέρες. 

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

                          ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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