ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΘΕΕΙ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΣΗ ΠΟΛΤΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«Κζντρο Ημζρασ για την υποςτήριξη ατόμων παςχόντων από άνοια ςτην περιοχή
των Ιωαννίνων»,
με Κωδικό ΟΠ 5054022, ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν με αρικμ. πρωτ. 3299/21-12-2021 2θ Σροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ
«Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των
Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠ 5054022 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020»
2. Σθν Τ.Α. υπϋ αρικμ. 137675/EΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.2018) «Αντικατάςταςθ
τθσ υπ’ αρικ. 110427/EΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο
«Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Βϋ1822)
υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα ΕΠΑ
2014 – 2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί
των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»», όπωσ ιςχφει.
3. Σθν με αρικμ. πρωτ Γ3β/Γ.Π./οικ.47361/19-6-2018 «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςε
ΝΠΙΔ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 11 του Ν.2716/1999 για τθν επιλογι φορζων
ανάπτυξθσ και λειτουργίασ Κζντρων Ημζρασ για αςκενείσ με άνοια και οικοτροφεία για τθν
υποςτιριξθ παςχόντων από άνοια τελικοφ ςταδίου».
4. Σθ νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία των Μ.Ψ.Τ. από φορείσ Ν.Π.Ι.Δ. (Ν.2716/1999 και λοιπι
εκτελεςτικι νομοκεςία).
5. Σθν από 16/09/2022 (κζμα 1ο) Απόφαςθ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. για τθν ζγκριςθ τθσ Αναλυτικισ
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ςυμπλιρωςθ/ςτελζχωςθ τθσ Π.Θ.Ο. του
Κζντρου Ημζρασ για άτομα με άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων κατά κζςεισ/ειδικότθτεσ.
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ - Ε.Ψ.Ε.Π., Αςτικι μθ Kερδοςκοπικι
Εταιρεία, με ζδρα τα Ιωάννινα, Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 11 του
Ν.2716/1999, ωσ ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Κζντρο Ημζρασ για τθν υποςτιριξθ
ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», ενταγμζνθσ, με Κωδικό ΟΠ
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5054022, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020», Άξονασ Προτεραιότθτασ 5
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΙΑΚΡΙΕΩΝ,
που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ),

καλεί
όςουσ/εσ επικυμοφν και διακζτουν τισ κάτωκι ειδικότθτεσ (και τα λοιπά προςόντα που κατά
περίπτωςθ ηθτοφνται):
1. Ψυχίατροσ ή Νευρολόγοσ (1)
2. Ψυχολόγοσ (1)
3. Διοικητικόσ/ή υπάλληλοσ (1)
να εκδηλϊςουν ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ αίτηςη, ςυνοδευόμενη από τα απαιτοφμενα
δικαιολογητικά, που ςυμπεριλαμβάνονται ςτην παροφςα, προκειμζνου να ςυμπληρωθεί η
πλήρησ ςτελζχωςη τησ Πολυκλαδικήσ Θεραπευτικήσ Ομάδασ του Κζντρου Ημζρασ.

Περιγραφή Ζργου:
Η λειτουργία Κζντρου Ημζρασ ςτα Ιωάννινα για την παροχή υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ
προκειμζνου να υποςτηριχθοφν αςθενείσ με άνοια.

Χρηματοδότηςη:
Σο κόςτοσ τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του Κζντρου Ημζρασ για τουσ πρϊτουσ 30 μινεσ κα
καλυφκεί από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.
πρωτ. 3299/21-12-2021 2θ Σροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο Ημζρασ για
τθν υποςτιριξθ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων», ενταγμζνθσ, με
Κωδικό ΟΠ 5054022, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020». Μετά τθ λιξθ τθσ
περιόδου χρθματοδότθςθσ από το Ε.Π. «Ήπειροσ 2014-2020», οι δαπάνεσ λειτουργίασ του
Κζντρου Ημζρασ κα καλφπτονται κατ’ ζτοσ από τισ πιςτϊςεισ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ του
Τπουργείου Τγείασ και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 2544.

Είδοσ - Χρονική Διάρκεια υμβάςεων Εργαςίασ:
Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ κα είναι ιδιωτικοφ δικαίου, εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, πλιρουσ
απαςχόλθςθσ, οριςμζνου χρόνου, με διάρκεια από τθν υπογραφι τουσ και ζωσ τθν 30/11/2023,
θμερομθνίασ λιξθσ τθσ χρθματοδοτοφμενθσ από το Ε.Π. «Ήπειροσ 2014-2020» περιόδου των
τριάντα (30) μθνϊν, με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι τροποποίθςθσ.

Α) Περιγραφή Θζςεων - Συπικά Προςόντα – Προχποθζςεισ υμμετοχήσ
1. Ψυχίατροσ ή Νευρολόγοσ
Γενική Περιγραφή Θζςησ:
Θα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ιατροφ Ψυχιάτρου ι Νευρολόγου, όπωσ ενδεικτικά, θ αρχικι
αξιολόγθςθ, θ κλινικι εξζταςθ, θ ιατρικι διάγνωςθ και ςυμπλθρωματικι (επιπρόςκετθ)
φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ και κεραπεία των αςκενϊν με άνοια, θ περιοδικι αξιολόγθςθ των
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κεραπευτικϊν παρεμβάςεων, θ ςυμμετοχι ςτθν ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των φροντιςτϊν
κακϊσ και ςε δράςεισ ζρευνασ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθν κοινότθτα.
Συπικά Προςόντα
- Πτυχίο ι δίπλωμα Ιατρικισ Α.Ε.Ι. ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
- Άδεια χρθςιμοποίθςθσ τίτλου Ιατρικισ ειδικότθτασ Ψυχιατρικισ ι Νευρολογίασ
- Άδεια αςκιςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ
για τθν άςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
- Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτον Ιατρικό φλλογο.
O/θ υποψιφιοσ/ια είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διακζτει εμπειρία ι προχπθρεςία
τόςο ςε τομείσ ςχετικοφσ με τθν επαγγελματικι του ειδικότθτα (γενικι εμπειρία) όςο και ςε τομείσ
όπωσ οι άνοιεσ, θ γεροντολογία, θ ψυχογθριατρικι, θ νευροψυχολογία, κα. (ειδικι εμπειρία).
Επίςθσ, είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διακζτει, κακϊσ αξιολογείται ιδιαίτερα και
ςυνειςφζρει επιπρόςκετα ςτθν επαρκι ςφνκεςθ και ςτελζχωςθ τθσ Πολυκλαδικισ Θεραπευτικισ
Ομάδασ του Κζντρου Ημζρασ, αποδεδειγμζνθ εξειδικευμζνθ εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον 6
μθνϊν ςε εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ ι Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ, ι ςε ςυναφείσ κοινοτικζσ (μθ-ιδρυματικζσ) Μονάδεσ του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα και του εξωτερικοφ.

2. Ψυχολόγοσ
Γενική Περιγραφή Θζςησ:
Θα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του Ψυχολόγου, όπωσ ενδεικτικά, θ ςυμμετοχι ςτθν εκτίμθςθ των
γνωςτικϊν λειτουργιϊν, θ οργάνωςθ και δθμιουργία ειδικϊν κεραπευτικϊν παρεμβάςεων,
ατομικϊν και ομαδικϊν ςτο πλαίςιο τθσ αποκατάςταςθσ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν των αςκενϊν
με άνοια, ςε παρεμβάςεισ υποςτιριξθσ και ψυχοεκπαίδευςθσ των φροντιςτϊν και θ ςυμμετοχι
και υποςτιριξθ δράςεων ζρευνασ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθν κοινότθτα.
Συπικά Προςόντα
- Πτυχίο ι δίπλωμα Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ - Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτθ
Ψυχολογία Α.Ε.Ι. ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ι Π..Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και
- Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ.
O/η υποψήφιοσ/ια είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διαθζτει εμπειρία ή προχπηρεςία
τόςο ςε τομείσ ςχετικοφσ με την επαγγελματική του ειδικότητα (γενική εμπειρία) όςο και ςε
τομείσ όπωσ οι άνοιεσ, η γεροντολογία, η ψυχογηριατρική, η νευροψυχολογία, κα. (ειδική
εμπειρία).
Επίςησ, είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διαθζτει, καθϊσ αξιολογείται ιδιαίτερα και
ςυνειςφζρει επιπρόςθετα ςτην επαρκή ςφνθεςη και ςτελζχωςη τησ Πολυκλαδικήσ
Θεραπευτικήσ Ομάδασ του Κζντρου Ημζρασ, αποδεδειγμζνη εξειδικευμζνη εργαςιακή εμπειρία
τουλάχιςτον 6 μηνϊν ςε εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ Ψυχικήσ Τγείασ ή Μονάδεσ
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Ψυχοκοινωνικήσ Αποκατάςταςησ, ή ςε ςυναφείσ κοινοτικζσ (μη-ιδρυματικζσ) Μονάδεσ του
ευρφτερου δημόςιου τομζα και του εξωτερικοφ.

3. Διοικητικόσ/ή υπάλληλοσ
Γενική Περιγραφή Θζςησ:
Η παροχι των υπθρεςιϊν του Διοικθτικοφ Τπαλλιλου, όπωσ, ενδεικτικά, θ διαχειριςτικι ευκφνθ
και θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ δομισ και εν γζνει θ διοικθτικι
υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του Κζντρου Ημζρασ. Επιπρόςκετα, θ ςφνταξθ των
απαιτοφμενων περιοδικϊν εκκζςεων και αναφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ και
τθσ επικοινωνίασ με τθν εποπτεφουςα αρχι, θ ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ ζρευνασ, ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ.
Συπικά Προςόντα:
-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.
O/θ υποψιφιοσ/ια είναι επικυμθτό (και βακμολογείται) να διακζτει εμπειρία ι προχπθρεςία ςε
τομείσ ςχετικοφσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ (επαγγελματικι εμπειρία).

Β) Περιγραφή - Βαθμολόγηςη Λοιπϊν Προςόντων - Λοιπζσ Προχποθζςεισ –
Δικαιολογητικά
Πζραν των ανωτζρω, ο/θ υποψιφιοσ/ια, όλων των ειδικοτιτων, είναι επιθυμητό (και
βαθμολογείται) να διακζτει πρόςκετθ εκπαίδευςθ, ειδικζσ γνϊςεισ και πρόςκετα προςόντα, που
είναι:
- Εκπαίδευςθ (Διδακτορικό δίπλωμα/μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ,
παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι ςεμιναρίων ςχετικά με το αντικείμενο τθσ κζςθσ,
κα.)
- Ειδικζσ Γνϊςεισ (Ξζνεσ Γλϊςςεσ, Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ, κα.)
- Πρόςκετα προςόντα (Δίπλωμα Οδιγθςθσ, κα.).
Σζλοσ, αξιολογοφνται (και βακμολογοφνται):
- Κοινωνικά κριτιρια (χρόνοσ ανεργίασ, ανιλικα τζκνα, τριτεκνία ι πολυτεκνία αιτοφντοσ,
αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ),
- Εκτίμθςθ/Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ (Προςωπικι υνζντευξθ).
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ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
α/α

1.
1.
α.

1.
1.
β.

Περιγραφή Κριτηρίου
ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ – 1 (ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΟΤ)
Γ
Γενικι επαγγελματικι εμπειρία
Ε
(εμπειρία ι προχπθρεςία ςτο
Ν
ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο
Ι
τθσ ειδικότθτασ, βακμολογοφμενθ
Κ
θ ζωσ 5 ζτθ).
Η
Ιατρόσ: Εμπειρία ι προχπθρεςία
Επαγγελματικι εμπειρία
ςε τομείσ όπωσ οι άνοιεσ, θ
ψυχογθριατρικι,
θ
(0-15)
Ε
ςυμπεριφορολογικι νευρολογία
Ι
(βακμολογοφμενθ θ ζωσ 20 μινεσ).
Δ
Ψυχολόγοσ: Ειδικι επαγγελματικι
Ι
εμπειρία (εμπειρία ι προχπθρεςία
Κ
ςε τομείσ όπωσ οι άνοιεσ, θ
Η
γεροντολογία, θ ψυχογθριατρικι,
θ
νευροψυχολογία,
κ.α.),
βακμολογοφμενθ θ ζωσ 20 μινεσ.
Εξειδικευμζνθ εργαςιακι
εμπειρία τουλάχιςτον 6
μθνϊν ςε
εξωνοςοκομειακζσ
Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ ι
Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ, ι ςε
ςυναφείσ κοινοτικζσ (μθιδρυματικζσ) Μονάδεσ του
ευρφτερου δθμόςιου
τομζα και του εξωτερικοφ
(αποδεδειγμζνθ).

Εργαςιακι εμπειρία από 6 ζωσ και 12
μινεσ.

10 βακμοί (2
βακμοί ανά
πλιρεσ ζτοσ)

5 βακμοί (1
βακμόσ ανά
πλιρεσ
τετράμθνο)

5 βακμοί

Εργαςιακι εμπειρία από 12 ζωσ και 24
μινεσ.
10 βακμοί

Εργαςιακι εμπειρία πάνω από 24 μινεσ.

(0-15)

Βαθμόσ

15 βακμοί

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ – 1 (ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ)

Επαγγελματικι εμπειρία
(0-30)

1.2.

Εμπειρία ι προχπθρεςία ςυναφισ με το
αντικείμενο τθσ περιγραφόμενθσ κζςθσ,
βακμολογοφμενθ θ ζωσ 5 ζτθ.

0-30 βακμοί
(6 βακμοί για
κάκε
ςυμπλθρωμζνο
ζτοσ
απαςχόλθςθσ)

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ – 2 (ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ, ΨΤΧΟΛΟΓΟΤ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ)
2.

Πρόςκετθ εκπαίδευςθ,
ειδικζσ γνϊςεισ και
πρόςκετα προςόντα
(0-25)
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Διδακτορικό δίπλωμα
αντικείμενο τθσ κζςθσ.
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ
αντικείμενο τθσ κζςθσ.

ςτο

γνωςτικό

ςτο

γνωςτικό
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8 βακμοί
5 βακμοί

Παρακολοφκθςθ
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων/ςεμιναρίων ςχετικά με το
αντικείμενο τθσ κζςθσ (βακμολογοφμενα
ζωσ τζςςερα).

Ξζνεσ Γλϊςςεσ (γνϊςθ τουλάχιςτον
επιπζδου Β2 «Καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ», βακμολογοφμενεσ ζωσ δφο
ξζνεσ γλϊςςεσ).

Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ
Δίπλωμα Οδιγθςθσ
Χρόνοσ Ανεργίασ (βακμολογοφμενθ ζωσ 12
μινεσ).

Κοινωνικά κριτιρια
(0-10)

3.

Ανιλικα τζκνα (βακμολογοφμενα ζωσ δφο).
Σριτεκνία ι πολυτεκνία αιτοφντοσ (για το
ςφνολο των τζκνων, ανεξάρτθτο κριτιριο,
λογίηεται ωσ μθ ακροιηόμενο με τον αρικμό
των ανιλικων τζκνων).
Αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ.

Εκτίμθςθ – Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ
(Προςωπικι υνζντευξθ).

4.
φνολο

0-4 βακμοί
(1 βακμόσ για
κάκε διακριτό
αντικείμενο)
0-5 βακμοί
(3 βακμοί για
τθν καλι γνϊςθ
μίασ
ξζνθσ
γλϊςςασ και 5
βακμοί για τθν
καλι
γνϊςθ
δφο
τουλάχιςτον
ξζνων
γλωςςϊν)
2 βακμοί
1 βακμόσ
0-4 βακμοί
(1 βακμόσ ανά
ςυμπλθρωμζνο
τρίμθνο
ανεργίασ)
0-2 βακμοί
(1 βακμόσ ανά
τζκνο)
4 βακμοί
2 βακμοί
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.
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2. Αποδεικτικό/ά Σίτλου/ων πουδϊν (τυπικό προςόν).
3. Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (τυπικό προςόν).
4. Αποδεικτικό/ά επαγγελματικισ εμπειρίασ – γενικι, ειδικι, εξειδικευμζνθ (Πίνακασ, Ενότθτα
Κριτθρίων - 1.1, 1.2).
5. Αποδεικτικό/ά πρόςκετθσ εκπαίδευςθσ, ειδικζσ γνϊςεισ και πρόςκετα προςόντα (Πίνακασ,
Ενότθτα Κριτθρίων - 2).
6. Αποδεικτικό/ά πιςτοποίθςθσ κοινωνικοφ/ϊν κριτθρίου/ων (Πίνακασ, Ενότθτα Κριτθρίων - 3).
7. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 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 εμπειρία (γενικι, ειδικι, εξειδικευμζνθ) 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 κοινωνικά κριτιρια ο/θ υποψιφιοσ/α ςυνυποβάλει, κατά περίπτωςθ, αντίςτοιχα:
- 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 ζωσ τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
είναι άνεργοσ/θ,
- για τα κριτιρια των ανιλικων τζκνων και τθσ τριτεκνίασ/πολυτεκνίασ, πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ κατάςταςθσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ,
- για το κριτιριο του αρχθγοφ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ
κατάςταςθσ, βάςει του οποίου κα αποδεικνφεται θ μονογονεικότθτα και απόφαςθ ι προςωρινι
απόφαςθ επιμζλειασ τζκνου/νων.

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, κατά περίπτωςθ ειδικότθτασ, 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 του/θσ υποψθφίου/ασ να
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αποτελζςει μζλοσ μίασ ιδιαίτερθσ και απαιτθτικισ εργαςιακισ ομάδασ, όπωσ είναι θ Πολυκλαδικι
Θεραπευτικι Ομάδα του Κ.Η. (ςυνεκτιμϊνται θ εργαςία ςε ομάδεσ, οι οργανωτικζσ και επιτελικζσ
ικανότθτεσ, θ δυνατότθτα καλισ επικοινωνίασ, κα.). 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. ε περίπτωςθ μθ υποβολισ εμπρόκεςμων ενςτάςεων, ωσ
τελικοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων λογίηονται οι (προςωρινοί) πίνακεσ κατάταξθσ κατά
φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ βακμολογίασ, 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, τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ (ϊρεσ 10:00 - 15:00) ι να τα αποςτείλουν θλεκτρονικά (e-mail:
epsep_ioa@yahoo.gr), από 26-09-2022, ημζρα Δευτζρα, ζωσ και την 10-10-2022, ημζρα
Δευτζρα, ϊρα 15:00, ςτθ διεφκυνςθ: Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα,
τθλ./fax: 26510-39820.

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
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Η Αναλυτικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και θ αίτθςθ κα βρίςκονται
αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) τουλάχιςτον για δεκαπζντε (15)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα ζωσ τουλάχιςτον και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των αιτιςεων, τθν 10-10-2022, θμζρα Δευτζρα. Επιπλζον, θ Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα
δθμοςιευτεί για δφο (2) θμζρεσ ςε μία (1) θμεριςια τοπικι εφθμερίδα των Ιωαννίνων, με πρϊτθ
δθμοςίευςθ τθν 23-09-2022, θμζρα Παραςκευι.

Ιωάννινα, 22-09-2022
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ του Δ..
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΡΑΝΑ
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