ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Διασύνδεση Κέντρου Ημέρας υποστήριξης ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων
με μονάδες Ο.Τ.Α. (ΚΑ.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)»,
ενταγμένης με Κωδικό ΟΠΣ 5045610, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 739/4-5-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διασύνδεση Κέντρου
Ημέρας υποστήριξης ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων με μονάδες
Ο.Τ.Α. (ΚΑ.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)», με Κωδικό ΟΠΣ 5045610, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος
2014-2020».
2. Την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.2018) «Αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ
2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει.
3. Την με αρ. πρ. Γ3β/Γ.Π.οικ.16851/1-3-2019 Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της διασύνδεσης
Κέντρων Ημέρας για πάσχοντες από άνοια-Alzheimer που θα αναπτυχθούν από ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μονάδες των Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.).
4. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ. από φορείς Ν.Π.Ι.Δ. (Ν.2716/1999 και λοιπή
εκτελεστική νομοθεσία).
5. Την από 6/12/2021 (θέμα 2ο) Απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. για την έγκριση της Αναλυτικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας έργου (προσωπικό του
προγράμματος Διασύνδεσης) της Πράξης «Διασύνδεση Κέντρου Ημέρας υποστήριξης ατόμων
πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων με μονάδες Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.)»,
ενταγμένης, με Κωδικό ΟΠΣ 5045610, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»,
κατά θέσεις/ειδικότητες.
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Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., Αστική μη
Kερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 11 του Ν.2716/1999, ως ο φορέας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασύνδεση
Κέντρου Ημέρας υποστήριξης ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων με
μονάδες Ο.Τ.Α. (ΚΑ.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)», ενταγμένης, με Κωδικό ΟΠΣ 5045610, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
καλεί
όσους/ες επιθυμούν και διαθέτουν τις κάτωθι ειδικότητες (και τα λοιπά προσόντα που κατά
περίπτωση ζητούνται):
1. Ψυχολόγο (1), μερικής απασχόλησης
2. Κοινωνικό Λειτουργό (1), μερικής απασχόλησης
3. Νευρολόγο ή Ψυχίατρο (1), μερικής απασχόλησης
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί η
ομάδα έργου.
Περιγραφή Έργου:
Το πρόγραμμα Διασύνδεσης του Κέντρου ημέρας για πάσχοντες από άνοια της Εταιρείας
Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., στα Ιωάννινα, έχει στόχο τη διασύνδεση της
ανωτέρω Δομής με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ (μέσω δράσεων
κατάρτισης και on the job training) και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας στους
ωφελούμενούς τους από τους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, στην
Περιφέρεια Ηπείρου. Η δράση αφορά στην ενημέρωση, εκπαίδευση, υποστήριξη και εξειδίκευση
κατά τη διάρκεια της εργασίας (on-the-job training) του προσωπικού των μονάδων Ο.Τ.Α.
(Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) σε ζητήματα σχετικά με την άνοια και την οργάνωση λοιπών δράσεων, για 18
μήνες, σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή
σχετικών προληπτικών προγραμμάτων.
Χρηματοδότηση:
Το κόστος του έργου για 18 μήνες θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος
2014-2020», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 739/4-5-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με
τίτλο «Διασύνδεση Κέντρου Ημέρας υποστήριξης ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή
των Ιωαννίνων με μονάδες Ο.Τ.Α. (ΚΑ.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)», με Κωδικό ΟΠΣ 5045610. Μετά τη λήξη
της 18μηνης περιόδου χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»,
οι δαπάνες ενίσχυσης-επέκτασης της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας θα καλύπτονται κατ’ έτος
από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα από τον
Φ 201 Λογαριασμό Εξόδων 2310802053.

Είδος - Χρονική Διάρκεια Συμβάσεων Εργασίας:
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Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων θα είναι εξαρτημένης σχέσης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια
δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή τους, με δυνατότητα ανανέωσης ή τροποποίησης.

Α) Περιγραφή Θέσεων – Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Ψυχολόγος
Γενική Περιγραφή Θέσης:
Η παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, όπως, ενδεικτικά, η νευροψυχολογική εκτίμηση με τη χρήση
ειδικών δοκιμασιών, ο συντονισμός και η συμμετοχή στα ομαδικά προγράμματα μη
φαρμακευτικών παρεμβάσεων καθώς επίσης και η πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικων
συνεδρίων ψυχοεκπαίδευσης και υποστήριξης των οικογενειών, η συμμετοχή σε δράσεις
ενημέρωσης, υποστήριξης, η εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job training) του
προσωπικού των μονάδων Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.) σε ζητήματα σχετικά με την άνοια, η
συμμετοχή στην οργάνωση και υποστήριξη ενημερωτικών δράσεων της κοινότητας, η συμμετοχή
στην οργάνωση δράσεων και προγραμμάτων, η αξιολόγηση νοητικής ενδυνάμωσης, μη
φαρμακευτικών θεραπειών σε ασθενείς με άνοια και η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και
υποστήριξης φροντιστών.

Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με Ειδίκευση στην
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
γ) Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β (επιβατικού).

2. Κοινωνικός/ή Λειτουργός
Γενική Περιγραφή Θέσης:
Η παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, όπως, ενδεικτικά, η λήψη του κοινωνικού και
οικογενειακού ιστορικού του ασθενή, ο σχεδιασμός και η οργάνωση της κοινωνικής επανένταξης,
η ενημέρωση των ωφελουμένων για θέματα προνοιακά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά και η
διαμόρφωση του πλαισίου κινητοποίησής τους για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
τους. Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης, υποστήριξης, εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της
εργασίας (on the job training) του προσωπικού των μονάδων Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.) σε
ζητήματα σχετικά με την άνοια. Η συμμετοχή στην οργάνωση και υποστήριξη ενημερωτικών
δράσεων της κοινότητας, η συμμετοχή στην οργάνωση δράσεων και προγραμμάτων,
αξιολογήσεων, νοητικής ενδυνάμωσης, μη φαρμακευτικών θεραπειών σε ασθενείς με άνοια και η
συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης φροντιστών.
Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης –Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β (επιβατικού).

3. Νευρολόγο ή Ψυχίατρο
Γενική Περιγραφή Θέσης:
Η παροχή υπηρεσιών νευρολόγου ή ψυχιάτρου, όπως, ενδεικτικά, η φυσική ιατρική εξέταση του
ατόμου, η διάγνωση σε συνδυασμό με τη νευροψυχολογική αξιολόγηση, η φαρμακευτική
αντιμετώπιση και η παρακολούθηση (follow – up) και η αξιολόγηση της πορείας της υγείας των
ασθενών. Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης, υποστήριξης, εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της
εργασίας (on the job training) του προσωπικού των μονάδων Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.) σε
ζητήματα σχετικά με την άνοια. Η συμμετοχή στην οργάνωση και υποστήριξη ενημερωτικών
δράσεων της κοινότητας και η συμμετοχή στην οργάνωση δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο
την ανάπτυξη «φιλικών προς την άνοια» Μονάδων ΟΤΑ (ομιλίες/εκδηλώσεις για ενημέρωση του
κοινού, ομιλίες/ενημέρωση του προσωπικού που στελεχώνει δημοτικές δομές και υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας περίθαλψης). Η ενημέρωση των ηλικιωμένων χρηστών των μονάδων Ο.Τ.Α.
σχετικά με την άνοια., η νευροψυχολογική αξιολόγηση (τεστ μνήμης) και η νοητική ενδυνάμωση
(μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις - οδηγίες πρόληψης) των ατόμων άνω των 60 ετών. Η ίδρυση
και λειτουργία μικρών ομάδων (άτυπων Κέντρων Ημέρας) ασθενών με άνοια, διαγνωσμένων και
νεοδιαγνωσθέντων μέσα στις υπάρχουσες μονάδες των Ο.Τ.Α. και η υποστήριξη και ενημέρωση
των φροντιστών των ατόμων με άνοια.
Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Νευρολογίας ή Ψυχιατρικής.
δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
ε) Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β (επιβατικού).

Β) Βαθμολογούμενα Κριτήρια (Προσόντα) - Περιγραφή - Βαθμολόγηση
Προσόντων - Λοιπές Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά
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Oι υποψήφιοι/ες είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διαθέτουν:
- εμπειρία ή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τομείς σχετικούς με την επαγγελματική
τους ειδικότητα (ήτοι, α) στην εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας για την θέση του/ης Ψυχολόγου, β) στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης και συμβουλευτικής για την θέση του/ης Κοινωνικού/ής Λειτουργού και γ) σε
υπηρεσίες συναφείς με την ειδικότητα του για την θέση του/ης Νευρολόγου ή Ψυχιάτρου).
- Εκπαίδευση (Διδακτορικό δίπλωμα/μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης,
παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων σχετικά με το αντικείμενο της
θέσης)
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Παροχή Εθελοντικής εργασίας σε τομείς και αντικείμενα σχετικά με την επαγγελματική τους
ειδικότητα σε συνάρτηση με τη ζητούμενη ειδική εμπειρία ή προϋπηρεσία της παρούσας
πρόσκλησης.
Τέλος, αξιολογούνται (και βαθμολογούνται):
- Κοινωνικά κριτήρια (χρόνος ανεργίας, ανήλικα τέκνα, τριτεκνία ή πολυτεκνία αιτούντος,
αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας),
- Εκτίμηση/Αξιολόγηση Προσωπικότητας (Προσωπική Συνέντευξη).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

1

2

Επαγγελματική εμπειρία
(0-24)

Πρόσθετα προσόντα
(0-36)

Περιγραφή Κριτηρίου
Εμπειρία ή προϋπηρεσία σε τομείς
σχετικούς με την επαγγελματική τους
ειδικότητα
(βαθμολογούμενη η άνω των 12 μηνών
και έως 36 μήνες)
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης.
Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης.
Παρακολούθηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/σεμιναρίων σχετικά με το
αντικείμενο της θέσης (βαθμολογούμενα
έως τρία).

Ξένες Γλώσσες (γνώση τουλάχιστον
επιπέδου Β2 «Καλή γνώση της ξένης
γλώσσας», βαθμολογούμενες έως δύο
ξένες γλώσσες).

Γνώση Χειρισμού Η/Υ
Παροχή
Εθελοντικής
απασχόλησης
μέγιστη διάρκειας έως 6 μήνες σε τομείς
και αντικείμενα
σχετικά
με την
επαγγελματική τους ειδικότητα σε
συνάρτηση με τη ζητούμενη ειδική
εμπειρία ή προϋπηρεσία της παρούσας
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Βαθμός
0-24 βαθμοί
(1 βαθμός για
κάθε μήνα
απασχόλησης)
6 βαθμοί
4 βαθμοί
0-6 βαθμοί
(2 βαθμοί για κάθε
διακριτό
αντικείμενο)
0-10 βαθμοί
(8 βαθμοί για την
καλή γνώση μίας
ξένης γλώσσας και
10 βαθμοί για την
καλή γνώση δύο
τουλάχιστον ξένων
γλωσσών)
4 βαθμοί
0-6 βαθμοί
(1 βαθμός για κάθε
μήνα εθελοντικής
εργασίας)

πρόσκλησης.
Χρόνος Ανεργίας (βαθμολογούμενη έως 12
μήνες).

Κοινωνικά κριτήρια
(0-10)

3

Ανήλικα τέκνα (βαθμολογούμενα έως
δύο).
Τριτεκνία ή πολυτεκνία αιτούντος (για το
σύνολο των τέκνων, ανεξάρτητο κριτήριο,
λογίζεται ως μη αθροιζόμενο με τον
αριθμό των ανήλικων τέκνων).
Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας.

Εκτίμηση – Αξιολόγηση Προσωπικότητας
(Προσωπική Συνέντευξη).

4
Σύνολο

0-3 βαθμοί
(1 βαθμός ανά
συμπληρωμένο
τετράμηνο
ανεργίας)
0-2 βαθμοί
(1 βαθμός ανά
τέκνο)
4 βαθμοί
3 βαθμοί
0-30 βαθμοί
0-100 βαθμοί

Λοιπές Προϋποθέσεις:
Οι υποψήφιοι/ες 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 (γνώση τουλάχιστον επιπέδου Γ1 «Πολύ Καλή γνώση»), όπως
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 τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, 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 (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση (πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα στην ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα) είναι:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αποδεικτικό/ά Τίτλου/ων Σπουδών ή Διπλώματος (τυπικό προσόν).
3. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος (τυπικό προσόν).
4. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο (τυπικό προσόν, όπου απαιτείται).
5. Βεβαίωση Άδειας τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας (τυπικό προσόν, όπου απαιτείται).
6. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι
απαραίτητη (τυπικό προσόν, όπου απαιτείται).
7. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Διπλώματος οδήγησης) κατηγορίας Β - επιβατικό (τυπικό
προσόν).
8. Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (λοιπές προϋποθέσεις).
9. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (λοιπές προϋποθέσεις, όπου απαιτείται).
10. Αποδεικτικό/ά επαγγελματικής εμπειρίας (Πίνακας, βαθμολογούμενο κριτήριο με α/α 1).
11. Αποδεικτικό/ά πρόσθετων προσόντων (Πίνακας, βαθμολογούμενο κριτήριο με α/α 2).
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12. Αποδεικτικό/ά πιστοποίησης κοινωνικού/ών κριτηρίου/ων (Πίνακας, βαθμολογούμενο
κριτήριο με α/α 3).
13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία
να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής,
β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον τρόπο τεκμηρίωσης προαναφερόμενων κριτηρίων, ανά
περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) σχετικά με την επαγγελματική ή εργασιακή εμπειρία ο/η υποψήφιος/α συνυποβάλει, κατά
περίπτωση, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το επικαλούμενο χρονικό διάστημα ασφάλισης,
βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση έναρξης ή/και διακοπής εργασιών, συμβάσεις εργασίας ή/και
παροχής υπηρεσιών, φορολογικά παραστατικά, κα.,
β) σχετικά με την παροχή εθελοντικής απασχόλησης (πρόσθετο προσόν), ως Εθελοντική
απασχόληση λαμβάνεται υπόψη η προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών σε δράσεις, έργα ή
προγράμματα φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης από εθελοντές άνευ οικονομικού ή
άλλου υλικού ανταλλάγματος (Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης είναι οι κοινωφελείς
φορείς του άρθρ. 4 του Ν.4873/2021, καθώς και οι κρατικοί φορείς, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, στα οποία παρέχεται η εθελοντική
απασχόληση) και ο/η υποψήφιος/α συνυποβάλει, κατά περίπτωση, βεβαίωση του φορέα
παροχής εθελοντικής απασχόλησης στον οποίο προσέφερε εθελοντική απασχόληση.
γ) σχετικά με κοινωνικά κριτήρια ο/η υποψήφιος/α συνυποβάλει, κατά περίπτωση, αντίστοιχα:
- για το κριτήριο του χρόνου ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
είναι άνεργος/η,
- για τα κριτήρια των ανήλικων τέκνων και της τριτεκνίας/πολυτεκνίας πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας,
- για το κριτήριο του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η μονογονεικότητα και απόφαση ή προσωρινή
απόφαση επιμέλειας τέκνου/νων.

Γ) Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των
επιτυχόντων/ουσών θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής και
θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων
(προεπιλογή υποψηφίων) και, ακολούθως, για όσους/ες πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα
διενεργηθεί από την Επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων.
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Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την
εμπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Σημαντικό
στοιχείο της διαδικασίας των προσωπικών συνεντεύξεων θα αποτελεί η ιδιαίτερη αξιολόγηση
αναφορικά με την εκτιμούμενη ικανότητα του/ης υποψηφίου/ας να αποτελέσει μέλος, αφενός
μίας ομάδας επαγγελματιών με χαρακτηριστικά οργάνωσης, συντονισμού και παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας, όπως είναι η ομάδα των στελεχών του
Προγράμματος Διασύνδεσης του Κ.Η. και αφετέρου μίας ιδιαίτερης και απαιτητικής εργασιακής
ομάδας, όπως είναι η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Κ.Η. (συνεκτιμώνται η εργασία σε
ομάδες, οι οργανωτικές και επιτελικές ικανότητες, η δυνατότητα καλής επικοινωνίας, κα.). Η
Επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Οι υποψήφιοι, με βάση το συνολικό βαθμό τους από τα βαθμολογούμενα κριτήρια,
κατατάσσονται σε (προσωρινούς) πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας. Ακολούθως, δημοσιοποιείται η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής
(προσωρινοί πίνακες κατάταξης). Τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του
διαγωνισμού υποβάλλονται στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από τη δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης (έως την 16:00 της πέμπτης
ημέρας). Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εντός
δύο (2) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων
συντάσσει πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την
απόρριψη της/των ένστασης/ενστάσεων. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα
διενέργειας του διαγωνισμού, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται
στον/ην ενιστάμενο/η εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζονται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης και Επιλογής οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίοι υποβάλλονται
προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα. Μετά την έγκριση των τελικών πινάκων κατάταξης
ενημερώνεται από τον φορέα για κάθε ειδικότητα ο/η πρώτος/η στη σειρά κατάταξης
υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α πρέπει να αποδεχθεί τη θέση. Σε περίπτωση άρνησης καλείται ο/η
πρώτος/η επιλαχών/ούσα, για τον/ην οποίο/α ακολουθείται η ίδια διαδικασία, που, αν
απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για κάθε επόμενο/η επιλαχόντα/ούσα έως ότου γίνει η στελέχωση πλήρωση των θέσεων.

Δ) Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αυτοπροσώπως ή με
εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις
εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 - 15:00) ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά (e-mail:
epsep_ioa@yahoo.gr), από 5-1-2022, ημέρα Τετάρτη έως και την 19-1-2022, ημέρα Τετάρτη,
ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ./fax:
26510-39820.

Ε) Πληροφορίες
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- Ε.Ψ.Ε.Π., Διεύθυνση : Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
τηλ./fax: 26510-39820, Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 10:00 έως 15:00)
e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr
website: www.epsep.gr
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η αίτηση θα βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στην ημερήσια τοπική
εφημερίδα έως τουλάχιστον και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, την
19/1/2022, ημέρα Τετάρτη. Επιπλέον, η Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί για τρεις (3)
ημέρες σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα των Ιωαννίνων, με πρώτη δημοσίευση την
4/1/2022, ημέρα Τρίτη.

Ιωάννινα, 3-1-2022
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ
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