ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΘΕΕΙ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ (ΚΩΔ. Ε-22)
«τζγαςη και εργαςιακή επανζνταξη αςτζγων
που διαβιοφν ςτο Δήμο Ιωαννιτών»,
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

«τζγαςη και Εργαςία για τουσ Αςτζγουσ»

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν με αρικ. Δ13οικ./62914/28-8-2021 (ΑΔΑ:63ΩΦ46ΜΣΛΚ-ΓΒ9) Πρόςκλθςθ υποβολισ
Αιτιςεων Χρθματοδότθςθσ για το πρόγραμμα τζγαςθ και Εργαςία για τουσ αςτζγουσ.
2. Σον Οδθγό Εφαρμογισ του Προγράμματοσ «τζγαςθ και Εργαςία για τουσ αςτζγουσ».
3. Σθν με αρ. 25281/15.03.22 Ζγκριςθ ςχεδίου για το πρόγραμμα «τζγαςθ και Εργαςία για τουσ
αςτζγουσ» με Δικαιοφχο Φορζα το Διμο Ιωαννιτϊν του Τπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικϊν
Τποκζςεων Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Δ/νςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ
τμιμα Κοινωνικϊν Πολιτικϊν τζγαςθσ.
4. Σο από 30-03-2022 υμφωνθτικό υνεργαςίασ για τθν Τλοποίθςθ του Προγράμματοσ «τζγαςθ
και Εργαςία για τουσ αςτζγουσ».
5. Σθν από 29/04/2022 (κζμα 2ο) Απόφαςθ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. για τθν ζγκριςθ τθσ Αναλυτικισ
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για κζςεισ/ειδικότθτεσ τθσ ομάδασ ζργου υλοποίθςθσ
του χεδίου (κωδ. Ε-22) «τζγαςθ και εργαςιακι επανζνταξθ αςτζγων που διαβιοφν ςτο Διμο
Ιωαννιτϊν», ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «τζγαςθ και Εργαςία για τουσ Αςτζγουσ».

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικήσ Ζρευνασ και Παρζμβαςησ - Ε.Ψ.Ε.Π., Αςτικι μθ
Kερδοςκοπικι Εταιρεία, με ζδρα τα Ιωάννινα, ωσ ο Διαχειριςτισ φορζασ υλοποίθςθσ του
χεδίου με τίτλο «τζγαςθ και εργαςιακι επανζνταξθ αςτζγων που διαβιοφν ςτο Διμο
Ιωαννιτϊν» (κωδ. Ε-22), εγκεκριμζνου ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «τζγαςθ και Εργαςία
για τουσ Αςτζγουσ», του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων,
καλεί
όςουσ/εσ επικυμοφν και διακζτουν τισ κάτωκι ειδικότθτεσ (και τα λοιπά προςόντα που κατά
περίπτωςθ ηθτοφνται):

1. Κοινωνικόσ/ή Λειτουργόσ (1), πλήρουσ απαςχόληςησ
2. Διοικητικόσ Τπεφθυνοσ/η (1), πλήρουσ απαςχόληςησ
να εκδηλϊςουν ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ αίτηςη, ςυνοδευόμενη από τα απαιτοφμενα
δικαιολογητικά, που περιγράφονται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτην παροφςα, προκειμζνου να
ςτελεχωθεί η ομάδα ζργου.
Περιγραφή Ζργου:
Σο χζδιο με τίτλο «τζγαςθ και εργαςιακι επανζνταξθ αςτζγων που διαβιοφν ςτο Διμο
Ιωαννιτϊν» (κωδ. Ε-22), περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν
ςτζγαςθσ, κοινωνικισ φροντίδασ και ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, ςυμβουλευτικισ, πλθροφόρθςθσ
και ενεργοποίθςθσ, επανζνταξθσ, κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ ςτθν εργαςία αςτζγων νοικοκυριϊν
που διαβιοφν ςτο Διμο Ιωαννιτϊν.
Χρηματοδότηςη:
Σο χζδιο χρθματοδοτείται για 24 μινεσ από τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Τπουργείου
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων με αρμόδιο για τθ διαχείριςθ του Προγράμματοσ το Εκνικό
Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.ΑΔ).
Είδοσ - Χρονική Διάρκεια υμβάςεων Εργαςίασ:
Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ των ανωτζρω εργαηομζνων κα είναι εξαρτθμζνθσ ςχζςθσ εργαςίασ,
ιδιωτικοφ δικαίου, πλιρουσ απαςχόλθςθσ, οριςμζνου χρόνου, με χρονικι διάρκεια ζωσ και 24
μθνϊν από τθν υπογραφι τουσ και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του χεδίου.

Α) Περιγραφή Θζςεων – Συπικά Προςόντα - Προχποθζςεισ υμμετοχήσ
1. Κοινωνικόσ/ή Λειτουργόσ
Γενική Περιγραφή Θζςησ:

Η εργαςία (και ςτο πεδίο) για τθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν των ωφελοφμενων, τθν παροχι
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και τθν διαςφνδεςθ με ςυμπλθρωματικζσ κοινωνικζσ παροχζσ και
υπθρεςίεσ, τθν επανζνταξθ ςτον κοινωνικό ιςτό µζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ενεργοποίθςθσ,
κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ ςτθν εργαςία και τθν εν γζνει ςυμμετοχι του ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ
ζργου ςτθν υλοποίθςθ του χεδίου.
Συπικά Προςόντα - Προχποθζςεισ υμμετοχήσ:
α) Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ
Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ –Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ
Κοινωνικισ Εργαςίασ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ
Κοινωνικισ Εργαςίασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ
τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ι Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Βεβαίωςθ ότι
πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ.

2. Διοικητικόσ Τπεφθυνοσ/η
Γενική Περιγραφή Θζςησ:
Η ςυμμετοχι ςτθν διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν απαιτιςεων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ
του χεδίου, ενζργειεσ διαςφνδεςθσ με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και παροχζσ, προϊκθςθσ ςτθν
εργαςία και θ εν γζνει ςυμμετοχι του ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν υλοποίθςθ του χεδίου.
Συπικά Προςόντα - Προχποθζςεισ υμμετοχήσ:
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ
αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ
ι
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ
(Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ
ειδικότθτασ ι πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ
ειδικότθτασ.

Β) Βαθμολογοφμενα Κριτήρια (Προςόντα) - Περιγραφή - Βαθμολόγηςη
Προςόντων - Λοιπζσ Προχποθζςεισ – Δικαιολογητικά
Oι υποψήφιοι/εσ είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διαθζτουν:
- Εμπειρία ι προχπθρεςία ςε κακικοντα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ.
- Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πζραν του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν) ι μετεκπαίδευςθ, ςυναφισ με το
αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ.
- Μετα-δευτεροβάκμια μθ ανϊτατθ εκπαίδευςθ, Εκπαιδευτικά προγράμματα/ςεμινάρια, ςυναφισ
με το αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ.
- Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ.
- Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και
(iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
- Εκελοντικι απαςχόλθςθ ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ.
- Δίπλωμα οδιγθςθσ κατθγορίασ Β’.
Σζλοσ, αξιολογοφνται (και βαθμολογοφνται):
- Κοινωνικά κριτιρια (χρόνοσ ανεργίασ)
- Εντοπιότθτα (Μόνιμοσ κάτοικοσ Διμου Ιωαννιτϊν)
- Εκτίμθςθ - Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ (Προςωπικι υνζντευξθ).

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

1

2

Επαγγελματικι εμπειρία
(0-24)

Εκπαίδευςθ/Πρόςκετα
προςόντα
(0-25)

Εμπειρία ι προχπθρεςία ςυναφισ με το
αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ
(βακμολογοφμενθ ζωσ 24 μινεσ)
Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πζραν του
βαςικοφ
τίτλου
ςπουδϊν)
ι
μετεκπαίδευςθ,
ςυναφισ
με
το
αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ
(βακμολογοφμενα ζωσ δφο)
Μετα-δευτεροβάκμια
μθ
ανϊτατθ
εκπαίδευςθ,
Εκπαιδευτικά
προγράμματα/ςεμινάρια, ςυναφισ με το
αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ
(βακμολογοφμενα ζωσ δφο)
Ξζνθ Γλϊςςα (μία τουλάχιςτον, επίπεδο
Β2 «Καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ»)
Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ
Εκελοντικι
απαςχόλθςθ
μζγιςτθσ
διάρκειασ ζωσ 5 μινεσ ςυναφισ με το
αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ
Δίπλωμα οδιγθςθσ κατθγορίασ Β’

3

Κοινωνικά κριτιρια
(0-6)

4

Εντοπιότθτα
(10)

5
φνολο

Βαθμόσ
0-24 βακμοί
(1 βακμόσ για
κάκε
ςυμπλθρωμζνο
μινα
απαςχόλθςθσ)
0-6 βακμοί
(3 βακμοί για κάκε
διακριτό
αντικείμενο)
0-4 βακμοί
(2 βακμοί για κάκε
διακριτό
αντικείμενο)
3 βακμοί
4 βακμοί
0-5 βακμοί
(1 βακμόσ για κάκε
μινα εκελοντικισ
εργαςίασ)
3 βακμοί

Χρόνοσ Ανεργίασ (βακμολογοφμενθ ζωσ 12
μινεσ).

0-6 βακμοί
(1 βακμόσ ανά
ςυμπλθρωμζνο
δίμθνο ανεργίασ)

Μόνιμοσ κάτοικοσ του Διμου Ιωαννιτϊν

10 βακμοί

Εκτίμθςθ – Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ
(Προςωπικι υνζντευξθ).

0-35 βακμοί
0-100 βακμοί

Λοιπζσ Προχποθζςεισ:
Οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει να ζχουν:
 Σθν Ελλθνικι ικαγζνεια ι ικαγζνεια κράτουσ – μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Εφόςον ο
υποψιφιοσ ζχει ικαγζνεια κράτουσ – μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει απαραίτθτα να
γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα (γνϊςθ τουλάχιςτον επιπζδου Γ1 «Πολφ Καλι γνϊςθ»), όπωσ
διαπιςτϊνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει κάκε φορά.
 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 (αφορά τουσ άνδρεσ υποψιφιουσ).

Σα απαιτοφμενα δικαιολογητικά που κα ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ (πρωτότυπα ι ευκρινι
φωτοαντίγραφα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμα μεταφραςμζνα) είναι:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα.
2. Αποδεικτικό/ά Σίτλου/ων πουδϊν ι Διπλϊματοσ (τυπικό προςόν).
3. Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ (τυπικό προςόν, όπου απαιτείται).
4. Αςτυνομικι Σαυτότθτα ι άλλο επίςθμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ.
9. Πιςτοποιθτικό τρατολογικισ Κατάςταςθσ (όπου απαιτείται).
10. Αποδεικτικό/ά επαγγελματικισ εμπειρίασ (Πίνακασ, βακμολογοφμενο κριτιριο με α/α 1).
11. Αποδεικτικό/ά εκπαίδευςθσ/πρόςκετων προςόντων (Πίνακασ, βακμολογοφμενο κριτιριο με
α/α 2).
12. Αποδεικτικό πιςτοποίθςθσ κοινωνικοφ κριτθρίου (Πίνακασ, βακμολογοφμενο κριτιριο με α/α
3).
13. Αποδεικτικό πιςτοποίθςθσ εντοπιότθτασ (Πίνακασ, βακμολογοφμενο κριτιριο με α/α 4).
14. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία
να δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ:
α) δεν ζχει 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, κακώσ και για
οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ
γενετιςιασ ηωισ,
β) δεν είναι υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για
πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε,
γ) δεν ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ
ςτζρθςθ αυτι.
θμειϊνεται ότι αναφορικά με τον τρόπο τεκμθρίωςθσ προαναφερόμενων κριτθρίων, ανά
περίπτωςθ, πρζπει να υποβλθκοφν τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) ςχετικά με τθν επαγγελματικι ι εργαςιακι εμπειρία ο/θ υποψιφιοσ/α ςυνυποβάλει, κατά
περίπτωςθ, βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για το επικαλοφμενο χρονικό διάςτθμα αςφάλιςθσ,
βεβαίωςθ εργοδότθ, βεβαίωςθ ζναρξθσ ι/και διακοπισ εργαςιϊν, ςυμβάςεισ εργαςίασ ι/και
παροχισ υπθρεςιϊν, φορολογικά παραςτατικά, κα.,
β) ςχετικά με τθν παροχι εκελοντικισ απαςχόλθςθσ (πρόςκετο προςόν), ωσ Εκελοντικι
απαςχόλθςθ λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά εργαςίασ ι υπθρεςιϊν ςε δράςεισ, ζργα ι
προγράμματα φορζων παροχισ εκελοντικισ απαςχόλθςθσ από εκελοντζσ άνευ οικονομικοφ ι
άλλου υλικοφ ανταλλάγματοσ (Φορζασ Παροχισ Εκελοντικισ Απαςχόλθςθσ είναι οι κοινωφελείσ
φορείσ του άρκρ. 4 του Ν.4873/2021, κακϊσ και οι κρατικοί φορείσ, τα νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ και τα
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του δθμοςίου τομζα, ςτα οποία παρζχεται θ εκελοντικι
απαςχόλθςθ) και ο/θ υποψιφιοσ/α ςυνυποβάλει, κατά περίπτωςθ, βεβαίωςθ του φορζα
παροχισ εκελοντικισ απαςχόλθςθσ ςτον οποίο προςζφερε εκελοντικι απαςχόλθςθ.
γ) ςχετικά με κοινωνικά κριτιρια ο/θ υποψιφιοσ/α ςυνυποβάλει για το κριτιριο του χρόνου
ανεργίασ, βεβαίωςθ ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ. από τθν οποία να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα
υποβολισ ι μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ είναι άνεργοσ/θ.
- για το κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ, «βεβαίωςη μόνιμησ κατοικίασ» (όχι πιςτοποιθτικό
εντοπιότθτασ) του δθμάρχου του οικείου διμου ςφμφωνα με το άρκρο 279 του ν. 3463/2006
(Αϋ114), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 188, ν. 4764/2020.

Γ) Διαδικαςία Αξιολόγηςησ και Επιλογήσ
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων, θ βακμολόγθςθ των υποψθφίων και θ επιλογι των
επιτυχόντων/ουςϊν κα γίνει από τθν οριςκείςα τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ και
κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ:
Αρχικά, κα γίνει ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν και των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων
(προεπιλογι υποψθφίων) και, ακολοφκωσ, για όςουσ/εσ πλθροφν τα τυπικά προςόντα, κα
διενεργθκεί από τθν Επιτροπι θ διαδικαςία των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων.
τθ ςυνζντευξθ κα αναηθτθκοφν και κα ςυνεκτιμθκοφν ατομικά ςτοιχεία αναφορικά με τισ
γνϊςεισ, τθν εμπειρία, τθν προςωπικότθτα και τθν εν γζνει καταλλθλότθτα των υποψθφίων.
θμαντικό ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων κα αποτελεί θ ιδιαίτερθ
αξιολόγθςθ αναφορικά με τθν εκτιμοφμενθ ικανότθτα για εργαςία ςτο πεδίο, με χαρακτθριςτικά
οργάνωςθσ, ςυντονιςμοφ και παροχισ κοινωνικϊν/κοινοτικϊν υπθρεςιϊν και θ διαχείριςθ μίασ
ιδιαίτερα απαιτθτικισ ομάδασ ςτόχου (άςτεγοι). Η Επιτροπι δφναται να ηθτιςει κάκε
ςυμπλιρωςθ και διευκρίνιςθ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ι προςκόμιςθ
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, εφόςον το κρίνει απαραίτθτο.
Οι υποψιφιοι, με βάςθ το ςυνολικό βακμό τουσ από τα βακμολογοφμενα κριτιρια,
κατατάςςονται ςε (προςωρινοφσ) πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ
βακμολογίασ. Ακολοφκωσ, δθμοςιοποιείται θ ζκδοςθ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων επιλογισ
(προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ). Συχόν ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτον φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων
θμερϊν από τθ δθμοςιοποίθςθ των προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ (ζωσ τθν 16:00 τθσ πζμπτθσ
θμζρασ). Αρμόδια για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία εντόσ
δφο (2) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων
ςυντάςςει πρακτικό, όπου αιτιολογθμζνα ειςθγείται ςτθ διοίκθςθ του φορζα τθν αποδοχι ι τθν
απόρριψθ τθσ/των ζνςταςθσ/ενςτάςεων. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ διοίκθςθ του φορζα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, το αργότερο τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. Η απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ επί τθσ ζνςταςθσ κοινοποιείται
ςτον/θν ενιςτάμενο/θ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ των ενςτάςεων, καταρτίηονται από τθν Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ οι τελικοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων οι οποίοι υποβάλλονται
προσ ζγκριςθ ςτθ διοίκθςθ του φορζα. Μετά τθν ζγκριςθ των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ
ενθμερϊνεται από τον φορζα για κάκε ειδικότθτα ο/θ πρϊτοσ/θ ςτθ ςειρά κατάταξθσ
υποψιφιοσ/α, ο/θ οποίοσ/α πρζπει να αποδεχκεί τθ κζςθ. ε περίπτωςθ άρνθςθσ καλείται ο/θ
πρϊτοσ/θ επιλαχϊν/οφςα, για τον/θν οποίο/α ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία, που, αν
απαιτθκεί, επαναλαμβάνεται για κάκε επόμενο/θ επιλαχόντα/οφςα ζωσ ότου γίνει θ ςτελζχωςθ πλιρωςθ των κζςεων.

Δ) Τποβολή Αιτήςεων
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν τθν αίτθςθ με τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, κακϊσ και αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο εκπρόςωπο με κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι εξουςιοδότθςθ, ςτθ
διεφκυνςθ: Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τθλ./fax: 26510-39820, τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ (ϊρεσ 10:00 - 15:00) ι να τα αποςτείλουν θλεκτρονικά (e-mail:

epsep_ioa@yahoo.gr), από 6-5-2022, θμζρα Παραςκευι ζωσ και τθν 20-5-2022, θμζρα
Παραςκευι, ϊρα 15:00.

Ε) Πληροφορίεσ
- Ε.Ψ.Ε.Π., Διεφκυνςθ : ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα
τθλ./fax: 26510-39820, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι (ϊρεσ 10:00 ζωσ 15:00)
e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr
website: www.epsep.gr
Η Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και θ αίτθςθ κα βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) για δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν
επομζνθ τθσ πρϊτθσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ ςτθν θμεριςια τοπικι
εφθμερίδα ζωσ τουλάχιςτον και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων, τθν
20/5/2022, θμζρα Παραςκευι. Επιπλζον, θ Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευτεί για δφο (2)
θμζρεσ ςε μία (1) θμεριςια τοπικι εφθμερίδα των Ιωαννίνων, με πρϊτθ δθμοςίευςθ τθν
5/5/2022, θμζρα Πζμπτθ.

Ιωάννινα, 4-5-2022
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ του Δ..
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΡΑΝΑ

