ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ ΑΡΣΑ «ΑΙΟΛΟ»
ΕΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ «ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»
και
ΕΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ»
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικήσ Ζρευνασ και Παρζμβαςησ - Ε.Ψ.Ε.Π.,
Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία, με ζδρα τα Ιωάννινα,
Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 11 του Ν.2716/1999,
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν Τ.Α. με αρικμ. πρωτ. Τ5β/Γ.Π.89933/18-11-2011 «Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ οικοτροφείου
ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ ςτθν εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ (Ε.Ψ.Ε.Π.)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Τ.Α. με αρικμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π./71958/19-12-2019.
2. Σθν Τ.Α. με αρ. πρωτ. Α3/οικ.876 (ΦΕΚ661/Β/2000) «Κακοριςμόσ του τρόπου οργάνωςθσ και λειτουργίασ
των Μονάδων Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (Οικοτροφεία, Ξενϊνεσ) και των προγραμμάτων
Προςτατευμζνων Διαμεριςμάτων του άρκρου 9 του Ν.2716/99», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.90775/24-12-2019 (ΑΔΑ: 7Μ3Ξ465ΦΤΟ-1Τ) εγκφκλιο με κζμα
«Προςδιοριςμόσ αναλογίασ εργαηομζνων/ωφελουμζνων ανά τφπο Μονάδασ Ψυχοκοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ των Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει.
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 09-07-2021 (κζμα 1ο) Απόφαςθ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. για τθν ζγκριςθ πλιρωςθσ κενϊν κζςεων και
τθσ Αναλυτικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ ςτο Οικοτροφείο Άρτασ
«ΑΙΟΛΟ» ενόσ ατόμου με τθν εργαςιακι ειδικότθτα «ΠΕ/ΣΕ Νοςθλευτι» και ενόσ ατόμου με τθν
εργαςιακι ιδιότθτα «Γενικϊν Κακθκόντων».

καλεί όςουσ/εσ επιθυμοφν,
να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παροφςα, για τθν κάλυψθ μίασ (1) κζςθσ με τθν εργαςιακι ειδικότθτα
«ΠΕ/ΣΕ Νοςθλευτι» και μίασ (1) κζςθσ με τθν εργαςιακι ειδικότθτα «Γενικϊν Κακθκόντων», ςτο
Οικοτροφείο Άρτασ «Αίολοσ» τθσ Ε.Ψ.Ε.Π., προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί (αποκαταςτακεί) θ προβλεπόμενθ
από το ανωτζρω (3) ςχετικό για τισ μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ που λειτουργοφν τα Ν.Π.Ι.Δ.
μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ελάχιςτθ αναλογία εργαηομζνων/ωφελουμζνων.

υνοπτική Περιγραφή Οικοτροφείου «ΑΙΟΛΟ»
Σο Οικοτροφείο Άρτασ «ΑΙΟΛΟ» είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ μακράσ παραμονισ και
υψθλοφ βακμοφ προςταςίασ, που φιλοξενοφνται για διαβίωςθ, κεραπεία και υποςτιριξθ 15 άτομα με
βαριά νοθτικι υςτζρθςθ και δευτερογενείσ ψυχικζσ διαταραχζσ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ παραμονισ
τουσ ςτθν κοινότθτα και τθ ςυνζχιςθ των ςχζςεϊν τουσ με τθ ηωι και τθ δράςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Σο
Οικοτροφείο Άρτασ «ΑΙΟΛΟ» βρίςκεται ςτα Αμπζλια Αμμότοπου του Διμου Αρταίων Άρτασ, Σαχυδρομικι
Διεφκυνςθ: Σ.Θ. 201, Σ.Κ. 48200, Άρτα.

Χρονική Διάρκεια υμβάςεων Εργαςίασ
Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ κα είναι ιδιωτικοφ δικαίου, εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ,
οριςμζνου χρόνου (διάρκειασ 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ), με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι
τροποποίθςθσ ι μετατροπισ τουσ ςε αορίςτου χρόνου.

Α) Περιγραφή Θζςησ - Συπικά Προςόντα - Προχποθζςεισ υμμετοχήσ Βαθμολογοφμενα Κριτήρια (Προςόντα)
1. Νοςηλευτήσ/τρια
1α. Αντικείμενο / Γενική Περιγραφή Θζςησ:
Η παροχι υπθρεςιϊν νοςθλευτικισ φροντίδασ, ςωματικισ υγείασ, υγιεινισ και αςφαλοφσ διαβίωςθσ των
ενοίκων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Μ.Ψ.Α. Οικοτροφείο Άρτασ «ΑΙΟΛΟ», όπωσ, ενδεικτικά, τθσ
διαρκοφσ μζριμνασ για τθν ςυνζχιςθ τθσ φροντίδασ, τισ καλζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και ικανοποίθςθσ των
αναγκϊν τουσ για διατροφι, επίπεδο αυτοφροντίδασ, κοινωνικζσ ςχζςεισ, τθ ςυμμετοχι ςτισ ομάδεσ
κοινωνικϊν δεξιοτιτων (κοινωνικοποίθςθ – αποϊδρυματιςμόσ – εκπαίδευςθ – αυτοεξυπθρζτθςθ), τθ
ςυνοδεία των ενοίκων ςε εξωτερικζσ δραςτθριότθτεσ και εν γζνει τθν υποςτθρικτικι ςυμμετοχι ςτισ
δραςτθριότθτεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ του Οικοτροφείου.

1β. Συπικά Προςόντα – Προχποθζςεισ υμμετοχήσ:


Πτυχίο ι δίπλωμα Νοςθλευτικισ Α.Ε.Ι 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 Νοςθλευτικισ 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,
Επιπλζον:
 Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ Νοςθλευτι - Νοςθλεφτριασ,
 Σαυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (Ε.Ν.Ε.) θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι
Βεβαίωςθ Ανανζωςθσ Εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (Ε.Ν.Ε.) του τρζχοντοσ ζτουσ ι



Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (Ε.Ν.Ε.), για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ
φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.

1γ. Κριτήρια (Προςόντα) Επιλογήσ - Περιγραφή - Βαθμολόγηςη
Σα κριτιρια (προςόντα) επιλογισ, κατά περιγραφι και βακμολόγθςθ, αποτυπϊνονται ςτον Πίνακα – 1.
Ο/θ υποψιφιοσ/ια είναι επικυμθτό (και βακμολογείται) να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία, τόςο γενικι,
όςο και, κυρίωσ, ειδικι εμπειρία ςε εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ ι Μονάδεσ
Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ι ςε ςυναφείσ Μονάδεσ και Τπθρεςίεσ παροχισ φροντίδασ του ιδιωτικοφ
και δθμοςίου τομζα.
Επιπλζον, είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διακζτει πρόςκετθ εκπαίδευςθ, ειδικζσ γνϊςεισ και
πρόςκετα προςόντα, που είναι:
 Ειδικζσ γνϊςεισ, παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων/ςεμιναρίων ςχετικά με το
αντικείμενο τθσ κζςθσ,
 Ξζνεσ Γλϊςςεσ,
 Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ,
 Δίπλωμα Οδιγθςθσ,
Σζλοσ, αξιολογοφνται (και βακμολογοφνται):
 Κοινωνικά κριτιρια (ετιςιο ειςόδθμα, κατάςταςθ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ, ανιλικα τζκνα,
τριτεκνία ι πολυτεκνία αιτοφντοσ, αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ αιτοφντοσ),
 Εντοπιότθτα (Μόνιμοσ/θ κάτοικοσ Διμου Αρταίων Άρτασ).
 Εκτίμθςθ/Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ (Προςωπικι υνζντευξθ).

ΠΙΝΑΚΑ - 1
ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΠΡΟΟΝΣΑ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΝΟΗΛΕΤΣΗ/ΣΡΙΑ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ)
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου
Επαγγελματικι
(γενικι)

1

2

Επαγγελματικι
εμπειρία
(0-30)

Πρόςκετθ
εκπαίδευςθ,
ειδικζσ γνϊςεισ
και πρόςκετα
προςόντα
(0-20)

εμπειρία

Επαγγελματικι εμπειρία
(ειδικι,
ιτοι
ςε
εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ
Ψυχικισ Τγείασ ι Μονάδεσ
Ψυχοκοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ
ι
ςε
ςυναφείσ
Μονάδεσ
και
Τπθρεςίεσ
παροχισ
φροντίδασ του ιδιωτικοφ και
δθμοςίου τομζα)

Ειδικζσ
γνϊςεισ,
παρακολοφκθςθ
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων/ςεμιναρίων
ςχετικά με το αντικείμενο τθσ
κζςθσ.

Βαθμόσ
5 βακμοί (1 βακμόσ ανά ςυμπλθρωμζνο ζτοσ
προχπθρεςίασ, μζγιςτο τα 5 ζτθ)
Ειδικι
επαγγελματικι
εμπειρία
ι
10 βακμοί
προχπθρεςία, από 0 ζωσ
και 6 μινεσ.
Ειδικι
επαγγελματικι
εμπειρία
ι
15 βακμοί
προχπθρεςία, από 6 ζωσ
12 μινεσ.
Ειδικι
επαγγελματικι
εμπειρία
ι
25 βακμοί
προχπθρεςία, άνω των
12 μθνϊν.

0-6 βακμοί
(2
βακμοί
για
κάκε
διακριτό
πρόγραμμα/ςεμινάριο, βακμολογοφμενα ζωσ
3)

Κοινωνικά
κριτιρια
(0-15)

3

Ξζνεσ
Γλϊςςεσ
(γνϊςθ
τουλάχιςτον επιπζδου Β2
«Καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ», βακμολογοφμενεσ
ζωσ δφο ξζνεσ γλϊςςεσ).
Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ
Δίπλωμα Οδιγθςθσ
Ετιςιο ειςόδθμα (μικρότερο
από 5.000 € ατομικό ι 10.000
€
οικογενειακό)
ι
Ωφελοφμενοι
Κοινωνικοφ
Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ
Κατάςταςθ
εγγεγραμμζνθσ
ανεργίασ
(Χρόνοσ
εγγεγραμμζνθσ
ςυνεχοφσ
ανεργίασ (βακμολογοφμενθ
ζωσ 12 μινεσ).
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 αιτοφντοσ.

0-8 βακμοί
(4 βακμοί για τθν καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ
γλϊςςασ, βακμολογοφμενεσ ζωσ 2)
4 βακμοί
2 βακμοί

5 βακμοί

0-3 βακμοί
(0,25 βακμόσ ανά ςυμπλθρωμζνο μινα
ανεργίασ)
0-2 βακμοί
(1 βακμόσ ανά τζκνο)

3 βακμοί

2 βακμοί

4

Εντοπιότθτα (Μόνιμοσ/θ κάτοικοσ Διμου Αρταίων
Άρτασ)

10 βακμοί

5

Εκτίμθςθ – Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ
(Προςωπικι υνζντευξθ).

0-25 βακμοί

φνολο

0-100 βακμοί

2. Γενικών Καθηκόντων
2α. Αντικείμενο/Γενική Περιγραφή Θζςησ:
Η παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ, υγιεινισ και αςφαλοφσ διαβίωςθσ των ενοίκων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ
τθσ Μ.Ψ.Α. Οικοτροφείο Άρτασ «ΑΙΟΛΟ», και ειδικότερα, τθσ μζριμνασ για τθν διατιρθςθ καλϊν
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, για τθν ατομικι υγιεινι, αςφάλεια και προςωπικι ανάπτυξθ των ενοίκων, με
ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα και αξιοπρζπειά τουσ, τθν διαχειριςτικι υποςτιριξθ λειτουργικϊν κεμάτων
του Οικοτροφείου, τθν κακαριότθτα και ευταξία του χϊρου τθσ κτιριακισ δομισ και τθν υποςτθρικτικι
ςυμμετοχι του ςτισ δραςτθριότθτεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ του Οικοτροφείου.

2β. Συπικά Προςόντα – Προχποθζςεισ υμμετοχήσ:


Απολυτήριο υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ, ιτοι:

Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου (για όςουσ ζχουν αποφοιτιςει μζχρι το 1980), Απολυτιριοσ Σίτλοσ
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.2817/2000 ι
Απολυτιριοσ τίτλοσ τριταξίου γυμναςίου ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, Ιςοδφναμοσ Απολυτιριοσ
Σίτλοσ Κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ.580/1970 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.

2γ. Κριτήρια (Προςόντα) Επιλογήσ - Περιγραφή - Βαθμολόγηςη
Σα κριτιρια (προςόντα) επιλογισ, κατά περιγραφι και βακμολόγθςθ, αποτυπϊνονται ςτον Πίνακα – 2.
Ο/θ υποψιφιοσ/ια είναι επικυμθτό (και βακμολογείται) να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία, τόςο γενικι,
όςο και, κυρίωσ, ειδικι εμπειρία ςε εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ ι Μονάδεσ
Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ ι ςε ςυναφείσ Μονάδεσ και Τπθρεςίεσ παροχισ φροντίδασ του ιδιωτικοφ
και δθμοςίου τομζα.
Επιπλζον, είναι επιθυμητό (και βαθμολογείται) να διακζτει πρόςκετθ εκπαίδευςθ, ειδικζσ γνϊςεισ και
πρόςκετα προςόντα, που είναι:
 Ειδικζσ γνϊςεισ, παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων/ςεμιναρίων ςχετικά με το
αντικείμενο τθσ κζςθσ,
 Ξζνεσ Γλϊςςεσ,
 Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ,
 Δίπλωμα Οδιγθςθσ,
Σζλοσ, αξιολογοφνται (και βακμολογοφνται):
 Κοινωνικά κριτιρια (ετιςιο ειςόδθμα, κατάςταςθ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ, ανιλικα τζκνα,
τριτεκνία ι πολυτεκνία αιτοφντοσ, αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ αιτοφντοσ),
 Εντοπιότθτα (Μόνιμοσ/θ κάτοικοσ Διμου Αρταίων Άρτασ).
 Εκτίμθςθ/Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ (Προςωπικι υνζντευξθ).

ΠΙΝΑΚΑ - 2
ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΠΡΟΟΝΣΑ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ)
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου
Επαγγελματικι
(γενικι)

1

Επαγγελματικι
εμπειρία
(0-30)

εμπειρία

Επαγγελματικι εμπειρία
(ειδικι,
ιτοι
ςε
εξωνοςοκομειακζσ Μονάδεσ
Ψυχικισ Τγείασ ι Μονάδεσ
Ψυχοκοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ
ι
ςε
ςυναφείσ
Μονάδεσ
και
Τπθρεςίεσ
παροχισ
φροντίδασ του ιδιωτικοφ και
δθμοςίου τομζα)

Βαθμόσ
5 βακμοί (1 βακμόσ ανά ςυμπλθρωμζνο ζτοσ
προχπθρεςίασ, μζγιςτο τα 5 ζτθ)
Ειδικι
επαγγελματικι
εμπειρία
ι
10 βακμοί
προχπθρεςία, από 0 ζωσ
και 6 μινεσ.
Ειδικι
επαγγελματικι
εμπειρία
ι
15 βακμοί
προχπθρεςία, από 6 ζωσ
12 μινεσ.
Ειδικι
επαγγελματικι
εμπειρία
ι
25 βακμοί
προχπθρεςία, άνω των
12 μθνϊν.

2

3

Πρόςκετθ
εκπαίδευςθ,
ειδικζσ γνϊςεισ
και πρόςκετα
προςόντα
(0-10)

Κοινωνικά
κριτιρια
(0-25)

Ειδικζσ
γνϊςεισ,
παρακολοφκθςθ
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων/ςεμιναρίων
ςχετικά με το αντικείμενο τθσ
κζςθσ.
Ξζνεσ
Γλϊςςεσ
(γνϊςθ
τουλάχιςτον επιπζδου Β2
«Καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ», βακμολογοφμενεσ
ζωσ δφο ξζνεσ γλϊςςεσ).
Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ
Δίπλωμα Οδιγθςθσ
Ετιςιο ειςόδθμα (μικρότερο
από 5.000 € ατομικό ι 10.000
€
οικογενειακό)
ι
Ωφελοφμενοι
Κοινωνικοφ
Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ
Κατάςταςθ
εγγεγραμμζνθσ
ανεργίασ
(Χρόνοσ
εγγεγραμμζνθσ
ςυνεχοφσ
ανεργίασ (βακμολογοφμενθ
ζωσ 12 μινεσ).
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 αιτοφντοσ.

0-2 βακμοί
(1
βακμόσ
για
κάκε
διακριτό
πρόγραμμα/ςεμινάριο, βακμολογοφμενα ζωσ
2)

0-2 βακμοί
(1 βακμόσ για τθν καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ
γλϊςςασ, βακμολογοφμενεσ ζωσ 2)
4 βακμοί
2 βακμόσ

10 βακμοί

0-3 βακμοί
(0,25 βακμόσ ανά ςυμπλθρωμζνο μινα
ανεργίασ)
0-4 βακμοί
(2 βακμοί ανά τζκνο)

6 βακμοί

2 βακμοί

4

Εντοπιότθτα (Μόνιμοσ/θ κάτοικοσ Διμου Αρταίων
Άρτασ)

10 βακμοί

5

Εκτίμθςθ – Αξιολόγθςθ Προςωπικότθτασ
(Προςωπικι υνζντευξθ).

0-25 βακμοί

φνολο

0-100 βακμοί

Β) Λοιπζσ Προχποθζςεισ – Δικαιολογητικά
1. 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).

2. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κα ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, πρωτότυπα ι ςε ευκρινι
φωτοαντίγραφα, είναι:
• Αςτυνομικι ταυτότθτα
• Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
• Σίτλοσ ςπουδϊν
• Αποδεικτικά Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (Βεβαίωςθ οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα)
• Αποδεικτικά ειδικϊν γνϊςεων, παρακολοφκθςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων/ςεμιναρίων
• Πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ
• Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ
• Δίπλωμα οδιγθςθσ
• Εκκακαριςτικό ςθμείωμα φορολογικοφ ζτουσ 2020 (για τθν τελευταία υποβλθκείςα διλωςθ ζτουσ
2019) ι Τ.Δ. κεωρθμζνθ από τθ Δ.Ο.Τ. περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ ι
εγκεκριμζνθ αίτθςθ Κ.Ε.Α. ςε ιςχφ
• Βεβαίωςθ ανεργίασ
• Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ
• Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από το οποίο να προκφπτει θ
ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ
• Πρόςφατθ βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ από τον Διμο Άρταίων.
• 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, κακϊσ 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 δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ
αυτι.

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 ςτοιχεία αναφορικά με τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία,
τθν προςωπικότθτα και τθν εν γζνει καταλλθλότθτα των υποψθφίων. 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, αυτοί δθμοςιοποιοφνται και
ενθμερϊνεται από τον φορζα ο/θ πρϊτοσ/θ ςτθ ςειρά κατάταξθσ υποψιφιοσ/α, ο/θ οποίοσ/α καλείται 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 τθσ κζςθσ. Ο επιτυχϊν τθσ διαδικαςίασ επιλογισ
προςκαλείται να υπογράψει τθ ςφμβαςθ εργαςίασ με τθν Ε.Ψ.Ε.Π. ζπειτα από τθν απόφαςθ ζγκριςθσ από
τθν διοίκθςθ του φορζα του τελικοφ πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων του Δ...

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), είτε ςτθν ζδρα διοίκθςθσ τθσ Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τθλ./fax:
26510-39820, είτε ςτο Οικοτροφείο «Αίολοσ» τθσ Ε.Ψ.Ε.Π., Αμπζλια Αμμοτόπου Άρτασ, τθλ./fax:
2683023950, ι να τα αποςτείλουν ταχυδρομικά, με ςυςτθμζνθ επιςτολι (με θμερομθνία ςφραγίδασ
ταχυδρομείου ζωσ και τθσ καταλθκτικισ), ςτθ διεφκυνςθ Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221,
Ιωάννινα, ι να τα αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr.
Η προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν με οποιοδιποτε τρόπο είναι από 04-08-2021, ημζρα
Σετάρτη ζωσ και την 20-08-2021, ημζρα Παραςκευή, ώρα 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 Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευτεί για μία (1) θμζρα ςε μία (1) θμεριςια τοπικι εφθμερίδα τθσ
Άρτασ, ιτοι τθν 03/08/2021, θμζρα Σρίτθ.
Η Αναλυτικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και θ αίτθςθ κα βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) για τουλάχιςτον 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 20/08/2021, θμζρα
Παραςκευι.
Ιωάννινα, 02-08-2021
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ του Δ..
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΡΑΝΑ

