ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΝΟΣΤΟΣ» ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.39397/18-11-2011 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας
Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και
Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ.
Γ3β/Γ.Π./89346/26-11-2018 και την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π./72343/3-12-2021.
2. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Α3/οικ.876 (ΦΕΚ661/Β/2000) «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των
προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν.2716/99», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οικ. 90775/24-12-2019 «Προσδιορισμός αναλογίας
εργαζομένων/ωφελουμένων ανά τύπο Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης των Ν.Π.Ι.Δ.
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
4. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Γ3α.β/Γ.Π.οικ.49291/01-07-2019 (ΦΕΚ 2809/Β΄/4-7-2019) «Σύστημα
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της
ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ. από φορείς Ν.Π.Ι.Δ. (Ν.2716/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και την λοιπή εκτελεστική νομοθεσία).
6. Την από 29-07-2022 (θέμα 1ο) Απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί έγκρισης πρόσληψης στο
Οικοτροφείο Κόνιτσας «ΝΟΣΤΟΣ» υπαλλήλου με την ειδικότητα Γενικών Καθηκόντων, στο
πλαίσιο της ενίσχυσης/συμπλήρωσης της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έγκρισης
της οικείας Αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Ορισμού των Επιτροπών
Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίων και Ενστάσεων.
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του
Ν.2716/1999, ως φορέας λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Οικοτροφείο Κόνιτσας «Νόστος», στο πλαίσιο της ενίσχυσης/συμπλήρωσης της πολυκλαδικής
θεραπευτικής ομάδας του Οικοτροφείου «ΝΟΣΤΟΣ» Κόνιτσας Ιωαννίνων,
καλεί

όσους/ες επιθυμούν και διαθέτουν την κάτωθι ειδικότητα (και τα λοιπά προσόντα που
ζητούνται):
Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων (1),
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα, προκειμένου να
ενισχυθεί/συμπληρωθεί η στελέχωση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του
Οικοτροφείου.
Περιγραφή Έργου:
Το Οικοτροφείο Κόνιτσας «ΝΟΣΤΟΣ» είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης μακράς
παραμονής και υψηλού βαθμού προστασίας, που φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και
υποστήριξη 15 άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, με σκοπό
τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεών τους με τη
ζωή και τη δράση της τοπικής κοινότητας. Το Οικοτροφείο Κόνιτσας «ΝΟΣΤΟΣ» βρίσκεται στην
Κόνιτσα Ιωαννίνων, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αβέρωφ 41Α, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα.
Η χρηματοδότηση του Οικοτροφείου Κόνιτσας «Νόστος» καλύπτεται τόσο από πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, συγκεκριμένα από τον Λογαριασμό Εξόδων
2310802053, ειδικός φορέας 203 (πρώην ΚΑΕ 2544 του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας) όσο και από οικονομικούς πόρους σε εκτέλεση συμβάσεων με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (είσπραξη του ορισμένου από το άρθρο 13 του Ν. 2716/1999 ειδικού ενοποιημένου,
κλειστού νοσηλίου ενοίκων).
Είδος - Χρονική Διάρκεια Συμβάσεων Εργασίας:
Η σύμβαση εργασίας του/της ανωτέρω εργαζόμενου/ης θα είναι εξαρτημένης σχέσης
εργασίας, πλήρους απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια
δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή τροποποίησης ή
μετατροπής.

Α) Περιγραφή Θέσης - Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής- Κριτήρια
(Προσόντα) Επιλογής - Περιγραφή - Βαθμολόγηση
Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων
Περιγραφή Θέσης:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα παρέχει υπηρεσίες φροντίδας, υγιεινής και ασφαλούς διαβίωσης των
ενοίκων/ασθενών στο πλαίσιο λειτουργίας της Μ.Ψ.Α. Οικοτροφείο Κόνιτσας «Νόστος», και
ειδικότερα, θα μεριμνά για την διατήρηση καλών συνθηκών διαβίωσης, για την ατομική υγιεινή,
ασφάλεια και προσωπική ανάπτυξη των ενοίκων, με σεβασμό στην προσωπικότητα και
αξιοπρέπειά τους, για την διαχειριστική υποστήριξη λειτουργικών θεμάτων του Οικοτροφείου,
την καθαριότητα και ευταξία του χώρου της κτιριακής δομής καθώς και για την υποστηρικτική
συμμετοχή του στις δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Οικοτροφείου.

Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Τίτλος Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ήτοι: Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους
έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Απολυτήριος Τίτλος

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του
Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κριτήρια (Προσόντα) Επιλογής - Περιγραφή - Βαθμολόγηση
Τα κριτήρια (προσόντα) επιλογής, κατά περιγραφή και βαθμολόγηση, αποτυπώνονται στον
Πίνακα - 1.
Ο/η υποψήφιος/ια είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία,
τόσο γενική, όσο και, ειδική εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή σε συναφείς κοινοτικές (μη ιδρυματικές) Μονάδες
του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού.
Επιπλέον, είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διαθέτει πρόσθετη εκπαίδευση, ειδικές
γνώσεις και πρόσθετα προσόντα, που είναι:
Εκπαίδευση (πέραν του βασικού τίτλου σπουδών) συναφής με το αντικείμενο της
περιγραφόμενης θέσης,
Ειδικές γνώσεις, παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων σχετικά με το
αντικείμενο της θέσης,
Ξένες Γλώσσες,
Γνώση Χειρισμού Η/Υ,
Δίπλωμα Οδήγησης,
Τέλος, αξιολογούνται (και βαθμολογούνται):
Κοινωνικά κριτήρια (ετήσιο εισόδημα, κατάσταση εγγεγραμμένης ανεργίας, ανήλικα τέκνα,
τριτεκνία ή πολυτεκνία αιτούντος),
Εκτίμηση/Αξιολόγηση Προσωπικότητας (Προσωπική Συνέντευξη).

ΠΙΝΑΚΑΣ - 1
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΣΟΝΤΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ)
α/α

1

Περιγραφή Κριτηρίου
Επαγγελματική
εμπειρία
(γενική)
Επαγγελματική εμπειρία
(ειδική,
ήτοι
σε
Επαγγελματική
εξωνοσοκομειακές Μονάδες
εμπειρία
Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες
(0-30)
Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης
ή
σε
συναφείς κοινοτικές (μη
ιδρυματικές) Μονάδες του
ευρύτερου δημοσίου τομέα
και του εξωτερικού)

Βαθμός
10 βαθμοί (5 βαθμοί ανά συμπληρωμένο έτος
εμπειρίας, μέγιστο τα 2 έτη)
Ειδική
επαγγελματική
εμπειρία
ή
προϋπηρεσία, από 0 έως
6 μήνες.
Ειδική
επαγγελματική
εμπειρία
ή
προϋπηρεσία, άνω των 6
μηνών.

10 βαθμοί

20 βαθμοί

2

Πρόσθετη
εκπαίδευση,
ειδικές γνώσεις
και πρόσθετα
προσόντα
(0-25)

Εκπαίδευση
(πέραν
του
βασικού τίτλου σπουδών) σε
αντικείμενο/α συναφή με το
αντικείμενο
της
περιγραφόμενης
θέσης
(βαθμολογούμενα έως δύο)

0-8 βαθμοί
(4 βαθμοί για κάθε διακριτό αντικείμενο)

Ειδικές
γνώσεις,
παρακολούθηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/σεμιναρίων
σχετικά με το αντικείμενο της
θέσης.

0-6 βαθμοί
(3
βαθμοί
για
κάθε
διακριτό
πρόγραμμα/σεμινάριο, βαθμολογούμενα έως
2)

Ξένες
Γλώσσες
(γνώση
τουλάχιστον επιπέδου Β2
«Καλή γνώση της ξένης
γλώσσας», βαθμολογούμενη
μία ξένη γλώσσα).

3

4

Κοινωνικά
κριτήρια
(0-15)

2 βαθμοί

Γνώση Χειρισμού Η/Υ

5 βαθμοί

Δίπλωμα Οδήγησης
Ετήσιο εισόδημα (μικρότερο
από 5.000 € ατομικό ή 10.000
€
οικογενειακό) ή
Ωφελούμενοι
Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Κατάσταση
εγγεγραμμένης
ανεργίας
(Χρόνος
εγγεγραμμένης
συνεχούς
ανεργίας (βαθμολογούμενη
έως 12 μήνες).
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).

4 βαθμοί

Εκτίμηση – Αξιολόγηση Προσωπικότητας
(Προσωπική Συνέντευξη).

Σύνολο

Β) Λοιπές Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά
1. Λοιπές Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν:

8 βαθμοί

0-3 βαθμοί
(0,25 βαθμός ανά συμπληρωμένο μήνα
ανεργίας)
0-2 βαθμοί
(1 βαθμός ανά τέκνο)

2 βαθμοί

0-30 βαθμοί
0-100 βαθμοί

 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).

2. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής (πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα στην ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα) είναι:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αποδεικτικό/ά Τίτλου/ων Σπουδών (τυπικό προσόν).
3. Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.
4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (όπου απαιτείται).
5. Αποδεικτικό/ά επαγγελματικής εμπειρίας (Πίνακας, βαθμολογούμενο κριτήριο με α/α 1).
6. Αποδεικτικό/ά Πρόσθετης εκπαίδευσης, ειδικές γνώσεις και πρόσθετα προσόντα
(Πίνακας, βαθμολογούμενο κριτήριο με α/α 2).
7. Αποδεικτικό/ά πιστοποίησης κοινωνικών κριτηρίων (Πίνακας, βαθμολογούμενα κριτήρια με α/α 3).
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 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 τα κοινωνικά κριτήρια ο/η υποψήφιος/α συνυποβάλει: 1. για το κριτήριο του ετησίου
εισοδήματος εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
1/1/2020 έως 31/12/2020) ή Υ.Δ. θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής
δήλωσης ή εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α. σε ισχύ ή βεβαίωση, 2. για το κριτήριο της 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 και 3. για τον αριθμό των τέκνων, πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή της κοινότητας.

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.
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 μίας ιδιαίτερης και απαιτητικής εργασιακής
ομάδας, όπως είναι η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα ενός Οικοτροφείου (συνεκτιμώνται η εργασία σε
ομάδες, οι ατομικές 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
(προσωρινό) πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Ακολούθως,
δημοσιοποιείται η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής (προσωρινός πίνακας 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, καταρτίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιλογής ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση
του φορέα.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, ο ανωτέρω προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων
καθίσταται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη
διοίκηση του φορέα.
Μετά την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης ενημερώνεται από τον φορέα ο/η πρώτος/η στη σειρά
κατάταξης υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α καλείται 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 της
θέσης.

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), στην έδρα διοίκησης της Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ./fax: 2651039820, ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομείου έως και της καταληκτικής), στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος
όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail:
epsep_ioa@yahoo.gr.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών με οποιοδήποτε τρόπο είναι από 04-08-2022, ημέρα Πέμπτη
έως και την 19-08-2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00.

Ε) Πληροφορίες
- 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 Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί για μία (1) ημέρα σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα των
Ιωαννίνων, ήτοι την 03/08/2022, ημέρα Τετάρτη.
Η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η αίτηση θα βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) για τουλάχιστον 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 19/08/2022, ημέρα
Παρασκευή.

Ιωάννινα, 02-08-2022
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ

