ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(Τύπος Μονάδας: Οικοτροφείο Α1 – Μονάδα ΑΖ)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π.
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. Γ3β/Γ.Π./οικ.44584/29-07-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ)
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., Aστική μη Kερδοσκοπική
Εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα, ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του
Ν.2716/1999, προετοιμάζεται να υποβάλει φάκελο συμμετοχής στην ως άνω Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο αυτό
καλεί όσους/ες επιθυμούν και διαθέτουν τις κάτωθι ειδικότητες
(και τα λοιπά προσόντα που κατά περίπτωση ζητούνται),
1. Επιστημονικά Υπεύθυνος
(επιθυμητή ειδικότητα: Ψυχίατρος ή Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός) – (1)
2. Ψυχολόγος – (1)
3. Κοινωνικός/ή Λειτουργός – (1)
4. Εργοθεραπευτής/εύτρια – (1)
να εκδηλώσουν την πρόθεση συνεργασίας τους
με την Ε.Ψ.Ε.Π.,
υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα λοιπά δικαιολογητικά, που, κατά περίπτωση,
συμπεριλαμβάνονται ως απαιτητά στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί μέρος της
Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του Οικοτροφείου.
Είδος - Χρονική Διάρκεια Συμβάσεων Εργασίας:
Η σχέση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με
χρονική διάρκεια έως δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή τους, με δυνατότητα ανανέωσης
ή τροποποίησης ή μετατροπής. Ειδικότερα, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος δύναται να απασχοληθεί
είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, είτε με
σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Η παρούσα, καθώς και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συνεργασίας και η Αίτηση
Πρόθεσης Συνεργασίας θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr)

έως τουλάχιστον και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, την 16/08/2022,
ημέρα Τρίτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν την αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με μορφή Europass),
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 (email: epsep_ioa@yahoo.gr), έως και την 16-08-2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00, στη διεύθυνση:
Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ./fax: 26510-39820.
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
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Η παρούσα Πρόσκληση αποτελεί μέρος της οργανωτικής προετοιμασίας συμμετοχής της Ε.Ψ.Ε.Π.
στην διαγωνιστική διαδικασία της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την επιλογή
Φορέων Λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (η με αρ. πρωτ. . Γ3β/Γ.Π./οικ.44584/29-07-2022
σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ). Στο πλαίσιο αυτό,
επειδή αποτελεί στοιχείο της σχετικής αξιολόγησης της ως άνω διαδικασίας, απαιτείται η
δεδομένη και αποτελεσματική στελέχωση μέρους της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του
Οικοτροφείου. Οι υποψήφιοι, συνεπώς, πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον επιλεγούν θα κληθούν
να προσληφθούν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ε.Ψ.Ε.Π. θα αναδειχθεί ως ο Φορέας
Υλοποίησης του Έργου.

Ιωάννινα, 05/08/2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ

