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ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ    
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN EPIRUS 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Θ. Παςχίδη 54 – ΣΚ 45445 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
                    ΣΗΛ. 2651033532 –  FAX : 26510 33852 
                    e-mail :  epropsi@otenet.gr         

      website :  www.epropsi.gr                                                                                             
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΚΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠ 5041881 ΚΑΙ 5044928 ΣΗ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. 

     Η Εταιρεία Προαγωγισ Ψυχικισ Τγείασ  Ηπείρου, για τθν επζκταςθ των υπθρεςιϊν τθσ Κινθτισ Μονάδασ 

Ψυχικισ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ , ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Πράξεων «Ανάπτυξθ Τπθρεςίασ 

Ολοκλθρωμζνθσ Κοινοτικισ Θεραπείασ και κατ’ οίκον νοςθλείασ αςκενϊν από τθν Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Τγείασ 

Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ»  με κωδικό ΟΠ (MIS) 5041881 και «Ανάπτυξθ παιδοψυχιατρικισ  Τπθρεςίασ  από τθν 

Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ»  με κωδικό ΟΠ (MIS) 5044928 οι οποίεσ υλοποιοφνται 

ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ήπειροσ»,  Άξονασ προτεραιότθτασ: 5 «Ανάπτυξθ ανκρωπίνου δυναμικοφ, κοινωνικι ζνταξθ 

και καταπολζμθςθ διακρίςεων» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο. 

 

Καλεί ςε εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη των παρακάτω θζςεων εργαςίασ :  

 

Α. Για την πράξη  «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Τπηρεςίασ Ολοκληρωμζνησ Κοινοτικήσ Θεραπείασ και 

κατ’ οίκον νοςηλείασ αςθενϊν από την Κινητή Μονάδα Ψυχικήσ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ» ΚΩΔ.ΟΠ 

5041881 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Α1. Ψυχίατροσ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου  

Α2. Ψυχολόγοσ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου 

Α3. Νοςηλευτήσ ΣΕ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου 

Α4. Κοινωνικόσ Λειτουργόσ ΠΕ ή ΣΕ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου 
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Β. Για την πράξη «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Παιδοψυχιατρικϊν Τπηρεςιϊν από την Κινητή Μονάδα 

Ψυχικήσ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ» ΚΩΔ ΟΠ 5044928 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Β1. Παιδοψυχίατροσ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου  

Β2. Ψυχολόγοσ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου 

Β3. Ειδικόσ Παιδαγωγόσ ΠΕ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου 

Β4. Κοινωνικόσ Λειτουργόσ ΠΕ ή ΣΕ μία (1)  κζςθ Εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  οριςμζνου χρόνου 

 

ΕΔΡΑ 

Η ζδρα των υπθρεςιϊν κα είναι ςτα Ιωάννινα ςτθν οδό Θ. Παςχίδθ 54. 

 

       ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Σίτλοσ ςπουδϊν για τθν ειδικότθτα που ηθτείται.  

 Σίτλοσ Ιατρικισ Ειδικότθτασ ( αφορά τισ κζςεισ Α1, Β1)  

 Άδεια άςκθςθσ Ιατρικοφ επαγγζλματοσ ( αφορά τισ κζςεισ Α1, Β1)  

 Εγγραφι ςτον Ιατρικό φλλογο ( αφορά τισ κζςεισ Α1, Β1)  

 Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (αφορά όλεσ τισ κζςεισ εκτόσ τθσ Β3) 

 Δίπλωμα οδιγθςθσ Β’ κατθγορίασ κατ’ ελάχιςτο.  (αφορά όλεσ τισ κζςεισ) 

      

ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : 

 Η Αποδεδειγμζνθ ςυναφισ εργαςιακι εμπειρία ςε Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ ι Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ 

Αποκατάςταςθσ. 

 Η Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα 

 Ο Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςε κζματα Ψυχικισ υγείασ  

 Η Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Πλθροφορικισ και χειριςμοφ Η/Τ 

 Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
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ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ :  

Οι υποψιφιοι 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.  

 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) 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ - ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν ςε φάκελο ςτθν ζδρα τθσ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η., Θ. Παςχίδθ 54, Ιωάννινα, από τθν Σρίτθ 5 

Νοεμβρίου 2019 ζωσ και τθν Πζμπτθ 14 Νοεμβρίου 2019, ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:30 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ,  τα 

απαιτοφμενα δικαιολογητικά: 

 Αίτθςθ (το ζντυπο το αναηθτάτε ςτο www.epropsi.gr ι ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ) 

 Αντίγραφα των απαραίτθτων προςόντων 

 Αντίγραφα των πρόςκετων προςόντων 

 Βιογραφικό ςθμείωμα* 

Οι φάκελοι των αιτιςεων, που κα αποςταλοφν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόςον φζρουν ςφραγίδα 

ταχυδρόμθςθσ ζωσ  τθν 14/11/2019,  θμζρα καταλθκτικισ θμερομθνίασ κατάκεςθσ. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι, μποροφν να επικοινωνοφν τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 09:00-
14:30 ςτο τθλζφωνο 26510-33532, Τπεφκυνθ για πλθροφορίεσ : Κοντοδιμου Γεωργία 

 

Η παρούςα δημοςίευςη είναι περίληψη τησ ςχετικήσ πρόςκληςησ με τίτλο “ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΚΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΚΩΔ ΟΠ 5041881 ΚΑΙ 5044928 ΣΗ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η.” η οποία ζχει αναρτηθεί ςτο site του Φορζα 
www.epropsi.gr  
 

*ΑΠΟΣΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΗΜΕΙΩΜΑΣΩΝ 

Σο βιογραφικό ςασ ςημεύωμα καθώσ και κϊθε ϊλλο προςωπικό ςτοιχεύο που ςυμπεριλαμβϊνεται ςε αυτό , θεωρεύται 
δεδομϋνο προςωπικού χαρακτόρα ςύμφωνα με την ϋννοια του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (ο «Κανονιςμόσ 2016/679») και το νόμο για την Προςταςύα Δεδομϋνων Προςωπικού 
Χαρακτόρα). Με την αποςτολό του βιογραφικού ςημειώματόσ ςασ καθώσ και κϊθε ϊλλου ςυνημμϋνου προςωπικού 
εγγρϊφου ςυγκατατύθεςτε ςτην απαιτούμενη επεξεργαςύα από την εταιρεύα Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. των Προςωπικών ςασ 
Δεδομϋνων με ςκοπό την αξιολόγηςη των ικανοτότων ςασ για την κϊλυψη θϋςησ, για την οπούα αποςτεύλατε το 
βιογραφικό ςασ ςημεύωμα, (ςτο εξόσ η «Επεξεργαςύα»). Για τουσ ςκοπούσ τησ Επεξεργαςύασ ςτα Προςωπικϊ ςασ 
Δεδομϋνα δύναται να ϋχει πρόςβαςη  και να τα αποθηκεύει το προςωπικό τησ Εταιρεύασ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. , για  όςο χρονικό 

http://www.epropsi.gr/
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διϊςτημα απαιτεύται για την εκπλόρωςη του  ανωτϋρω ςκοπού  και πϊντωσ όχι για διϊςτημα μεγαλύτερο του ενόσ ϋτουσ 
Μετϊ την παρϋλευςη του ενόσ ϋτουσ τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα θα διαγραφούν, εϊν επιθυμεύτε ςυνϋχεια τησ 
επεξεργαςύασ θα ςασ ζητηθεύ ρητό ςυγκατϊθεςη εκ νϋου,  βϊςει του Κανονιςμού. 

Η εταιρεύα Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η.  ςασ ενημερώνει ότι η επεξεργαςύα των εν λόγω προςωπικών δεδομϋνων βαςύζεται ςτη 
ςυγκατϊθεςό ςασ και ότι τα δεδομϋνα αυτϊ δεν διαβιβϊζονται ςε τρύτουσ. ύμφωνα με τον Κανονιςμό 2016/679, 
μπορεύτε να αςκόςετε όλα τα δικαιώματϊ ςασ  και, ιδύωσ, το δικαύωμα ανϊκληςησ τησ ςυγκατϊθεςησ, το δικαύωμα 
πρόςβαςησ, διόρθωςησ, διαγραφόσ, αντύταξησ, περιοριςμού τησ επεξεργαςύασ, το δικαύωμα ςτη φορητότητα των 
δεδομϋνων, το δικαύωμα υποβολόσ καταγγελύασ ςτην αρμόδια Αρχό (Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού 
Χαρακτόρα www.dpa.gr), καθώσ και το δικαύωμα εναντύωςησ, με την υποβολό ςχετικού αιτόματοσ. 

 


