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ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ    
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΚΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ  

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

      

 Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σο N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

2. Σθν με αρικμ. πρωτ. Τ5β /οικ 1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β/2001) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Κακοριςμόσ του τρόπου λειτουργίασ και τθσ ςτελζχωςθσ των Κινθτϊν Μονάδων Ψυχικισ Τγείασ του 

άρκρου 7 του Ν.2716/99 κακϊσ και κάκε λεπτομζρειασ εφαρμογισ του ιδίου άρκρου», όπωσ 

τροποποιικθκε από τθν με αρικ. πρωτ. Τ5β/Γ.Π.οικ50552/29.05.2013 Τπουργικι Απόφαςθ. 

3. Σθν με αρικμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (ΦΕΚ Β 2932/2017) με κζμα «Πλαίςιο εκπόνθςθσ πολιτικϊν 

ψυχικισ υγείασ και κακοριςμόσ κριτθρίων, προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν, διαδικαςίασ και κάκε άλλθσ 

λεπτομζρειασ για ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και άδειασ λειτουργίασ Μονάδων 

Ψυχικισ Τγείασ ςτον Ιδιωτικό Κερδοςκοπικό και μθ Κερδοςκοπικό Σομζα του άρκρου 11 του ν. 2716/ 1999» 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

4. Σθ με αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/1.11.2016  (ΦΕΚ Βϋ3521) Τπουργικι Απόφαςθ για τθν τροποποίθςθ και 

αντικατάςταςθ τθσ υπ’αρικ. 81986/ΕΤΘΤ/712/31-7-2015 Τπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του 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»  

5. Σθν υποπερίπτωςθ ιη τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234Α/2009) βάςθ τθσ οποίασ 

ορίηεται ότι «Σο προςωπικό νομικϊν πρόςωπων ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τα οποία 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ (άρκρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999)  δεν υπάγεται ςτισ 

διατάξεισ των κεφαλαίων Αϋ Βϋ και Γϋ του Ν.2190/1994» 

6. Σο καταςτατικό ίδρυςθσ τθσ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. 
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7. Σθν Α.Π. 2106/11-10-2019 Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Ανάπτυξθ Τπθρεςίασ Ολοκλθρωμζνθσ Κοινοτικισ 

Θεραπείασ και κατ’ οίκον νοςθλείασ αςκενϊν από τθν Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Τγείασ Ιωαννίνων-

Θεςπρωτίασ»  με κωδικό ΟΠ (MIS) 5041881 ςτο Ε.Π. «Ήπειροσ» 2014-2020 

8. Σθν Α.Π. 2107/11-10-2019 Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Ανάπτυξθ παιδοψυχιατρικισ  Τπθρεςίασ  από τθν 

Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ»  με κωδικό ΟΠ (MIS) 5044928 ςτο Ε.Π. 

«Ήπειροσ» 2014-2020 

9. Σισ υπ’ αρικ. Β1/26-10-2019 και Β2/26-10-2019 αποφάςεων του Δ.. 

 

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 τη 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 

 

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Τπηρεςίασ Ολοκληρωμζνησ Κοινοτικήσ Θεραπείασ και κατ’ οίκον 

νοςηλείασ αςθενϊν από την Κινητή Μονάδα Ψυχικήσ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ» (ΘΕΕΙ Α1, Α2, Α3, Α4) 

Σα προγράμματα Ολοκλθρωμζνθσ Κοινοτικισ Φροντίδασ του άρκρου 6 του Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 664Β/2001) 

 δθμιουργικθκαν για να απαντιςουν ςτο ζλλειμμα παροχισ Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Περίκαλψθσ Ψυχικισ 

Τγείασ και Πρόλθψθσ. τόχοσ τθσ λειτουργίασ τουσ, επίςθσ, είναι θ ανάπτυξθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν κοινοτικισ 

φροντίδασ και κατ’ οίκον φροντίδασ των ψυχικά παςχόντων. Βαςικόσ ςτόχοσ των δράςεων είναι θ αποφυγι των 

ειςαγωγϊν και νοςθλειϊν των ατόμων με ςοβαρζσ ψυχικζσ διαταραχζσ, μζςω τθσ ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ και τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ςυνζχειασ ςτθ κεραπεία. Είναι απαραίτθτθ, επομζνωσ, θ μετάβαςθ από ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ 

τθσ κρίςθσ και εγκλειςμοφ του αςκενι, ςε ζνα ςφςτθμα πρόλθψθσ τθσ υποτροπισ τθσ ψυχικισ νόςου. 

Η Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Υπηρεςίασ Ολοκληρωμζνησ Κοινοτικήσ Θεραπείασ και κατ’ οίκον νοςηλείασ 

αςθενών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικήσ Υγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ (Κ.Μ.Ψ.Τ.-Ι.Θ) τθσ Εταιρείασ Προαγωγισ 

Ψυχικισ Τγείασ Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ..Ψ.Τ.Η.) αφορά τθν ενίςχυςθ  με ζνα νζο κλιμάκιο τθσ υπάρχουςασ υπθρεςίασ το 

οποίο κα απευκφνεται ςε άτομα με ςοβαρζσ ψυχικζσ διαταραχζσ τα οποία διαμζνουν ςτθν επαρχία των Νομϊν 

Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ, προκειμζνου να αντιμετωπίηονται ςτο επίπεδο τθσ κοινότθτασ (κατ’ οίκον φροντίδα) , 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ. τόχοσ είναι θ μείωςθ των υποτροπϊν και των νοςθλειϊν, 

που κα ςυμβάλλει ςτθν αποςυμφόρθςθ των εξωτερικϊν ιατρείων των Νοςοκομείων  του Σομζα και τθσ 

Ψυχιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμιακοφ Γ.Ν. Ιωαννίνων, με τα οποία κα υπάρχει άμεςθ διαςφνδεςθ και 

ςυνεργαςία. 
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 «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Παιδοψυχιατρικϊν Υπηρεςιϊν από την Κινητή Μονάδα Ψυχικήσ Υγείασ 

Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ» (ΘΕΕΙ Β1,Β2, Β3, Β4) 

Η παιδοψυχιατρικι υπθρεςία τθσ Κινθτισ Μονάδασ Ψυχικισ Τγείασ Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ (Κ.Μ.Ψ.Τ. Ι.-Θ.) κα 

απευκφνεται ςε παιδιά και εφιβουσ με ψυχικζσ διαταραχζσ και ψυχοκοινωνικά προβλιματα, προκειμζνου να 

αντιμετωπίηονται ςτο επίπεδο τθσ κοινότθτασ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ κοινωνικισ ψυχιατρικισ και τθσ 

ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ. τόχοσ είναι αφενόσ θ ζγκαιρθ ανίχνευςθ τυχόν ψυχιατρικϊν/ψυχοκοινωνικϊν 

προβλθμάτων και αφετζρου θ αποςυμφόρθςθ των βεβαρθμζνων παιδοψυχιατρικϊν τμθμάτων του Σομζα Ψυχικισ 

Τγείασ (Σο.Ψ.Τ.) Ιωαννίνων-Θεςπρωτίασ (Κοινωνικό Κζντρο Ψυχικισ Τγείασ Παιδιϊν και Εφιβων του Π.Γ.Ν.Ι. και 

Κζντρο Ψυχικισ Τγείασ του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα»), με τα οποία κα υπάρχει άμεςθ διαςφνδεςθ και 

ςυνεργαςία. 

Η υπθρεςία, ωσ κλιμάκιο τθσ Κ.Μ.Ψ.Τ. Ι.Θ., κα παρζχει υπθρεςίεσ ςε παιδιά / εφιβουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ οι 

οποίοι διαμζνουν ςτισ περιοχζσ τθσ επαρχίασ των Νομϊν Ιωαννίνων και Θεςπρωτίασ μζςω τθσ ςτακερισ τθσ 

παρουςίασ ςε 8 Κζντρα Τγείασ των δφο νομϊν (Κόνιτςασ, Βουτςαρά, Πραμάντων, Δερβιηιάνων, Δελβινακίου, 

Μετςόβου, Παραμυκιάσ και Μαργαριτίου)  βάςθ μθνιαίου προγράμματοσ. Η υπθρεςία ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ κα 

κάνει κατ’ οίκον επιςκζψεισ οι οποίεσ είναι μια ςυνικθσ πρακτικι των ΚΜΨΤ. 

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) 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ : 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

Μεταπτυχιακόσ 
τίτλοσ  ςπουδϊν ή 
Διδακτορικό 
Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ  ςυναφισ τθσ ειδικότθτασ  (5 
βακμοί) 
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ  ςε κζματα ςυναφι με τθν 
ψυχικι υγεία (8 βακμοί) 
Διδακτορικό Δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο 
τθσ κζςθσ (10 βακμοί) 

0-10 βαθμοί 

Εργαςιακή εμπειρία  
(Ωσ ειδικι εργαςιακι 
εμπειρία ορίηεται θ  
υναφισ εργαςιακι 
εμπειρία ςε Μονάδεσ 
Ψυχικισ Τγείασ ι 
Μονάδεσ 
Ψυχοκοινωνικισ 
Αποκατάςταςθσ) 

Εργαςιακή εμπειρία ςτην ειδικότητα : 
Βακμολογοφμενθ ζωσ 5 ζτθ εμπειρίασ (2 βακμοί 
ανά ςυμπλθρωμζνο εξάμθνο εργαςιακισ 
εμπειρίασ)  
Ειδική εργαςιακή εμπειρία  
Βακμολογοφμενθ ζωσ 5 ζτθ εμπειρίασ (2 βακμοί 
ανά ςυμπλθρωμζνο εξάμθνο ειδικισ εργαςιακισ 
εμπειρίασ)  
 

0-40 βαθμοί 

Επιςτθμονικι 
δραςτθριότθτα 

2 βακμοί ανά δθμοςίευςθ ςε Επιςτθμονικό 
περιοδικό μετά από κρίςθ. 
0,5 βακμοί ανά παρουςίαςθ ςε ςυνζδρια ςε 
κζματα ψυχικισ υγείασ  
(μζγιςτθ βακμολογία 10 βακμοί) 

0-10 βαθμοί 

Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ Πιςτοποιθμζνθ Γνϊςθ Πλθροφορικισ και χειριςμοφ 
Η/Τ (2 βακμοί)  

0-2 βαθμοί 

Γνϊςθ Αγγλικισ 
Γλϊςςασ 

Άριςτθ γνϊςθ (3 βακμοί) 
Πολφ καλι Γνϊςθ (2 βακμοί) 
Καλι Γνϊςθ (1 βακμόσ) 

0-3 βαθμοί 

Διαδικαςία 
ςυνζντευξθσ 

Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα τυπικά κριτιρια κα 
κλθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν 
τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ και επιλογισ 

0-35 βαθμοί 

Μζγιςτη βαθμολογία  100 βαθμοί 

 
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ μεταξφ υποψθφίων κα ςυνεκτιμθκοφν για τθν επιλογι θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Η/Τ και 

κοινωνικά κριτιρια 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΝΣΑΕΙ 

 Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων, θ βακμολόγθςθ των υποψθφίων και θ επιλογι των επιτυχόντων κα γίνει από 

τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ θ οποία ζχει οριςκεί από το Δ.. τθσ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. 

 Αρχικά, κα γίνει ο ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν και των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων και ακολοφκωσ, για 

όςουσ πλθροφν τα τυπικά προςόντα, κα ςυνταχκεί πίνακασ υποψθφίων με αναγραφι των προςόντων τουσ  και 

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.  

 Η επιτροπι αξιολόγθςθσ κα ςυντάξει πρακτικό για τθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των υποψθφίων βάςθ του 

οποίου, εφόςον εξεταςτεί από το Δ του Φορζα, κα ςυνταχκεί πίνακασ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ςτον 

οποίο όλοι οι υποψιφιοι κα κατατάςςονται ςε πίνακα προτεραιότθτασ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ 

βακμολογίασ.  

 Η ανάρτθςθ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων κα γίνει χωρίσ ονοματεπϊνυμο, με βάςει τον αρικμό 

πρωτοκόλλου κατάκεςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, ςτθν ζδρα και ςτο site του Φορζα www.epropsi.gr  και  για 

χρονικό διάςτθμα πζντε (5) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αςκιςουν ζνςταςθ προσ 

τον φορζα.  

 Οι ενςτάςεισ κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο του Φορζα, ςτθν οδό Θ. Παςχίδθ 54, Ιωάννινα, με αιτιολογθμζνθ 

επιςτολι. 

 Αρμόδια για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από 

τθ πάροδο τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων ςυντάςςει πρακτικό, όπου αιτιολογθμζνα ειςθγείται ςτθ 

διοίκθςθ του φορζα τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

 Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει το Δ.. του φορζα, το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων.  

 Η απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ επί τθσ ζνςταςθσ κοινοποιείται ςτον ενιςτάμενο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ 

τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ των ενςτάςεων, καταρτίηεται θ τελικι κατάταξθ των υποψθφίων από τθν 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ θ οποία υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθ διοίκθςθ του φορζα.  

 Σα οριςτικά αποτελζςματα κα αναρτθκοφν ςτθν ζδρα και ςτο site του Φορζα www.epropsi.gr 

 τθ ςυνζχεια καλείται από τον φορζα ο πρϊτοσ ςτθ ςειρά κατάταξθσ υποψιφιοσ, ο οποίοσ πρζπει να αποδεχτεί 

ι όχι τθ κζςθ. ε περίπτωςθ άρνθςισ του καλείται ο επόμενοσ του πίνακα κατάταξθσ και ακολουκείται θ ίδια 

http://www.epropsi.gr/
http://www.epropsi.gr/
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διαδικαςία, θ οποία, αν απαιτθκεί, επαναλαμβάνεται για τον επόμενο του πίνακα κατάταξθσ ζωσ ότου γίνει θ 

πλιρωςθ τθσ κζςθσ.  

 Η αποδοχι τθσ κζςθσ από τουσ επιλεγζντεσ κα γίνεται με υπεφκυνθ Διλωςθ 

 Μεταξφ των επιλεγζντων και του Φορζα, εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ανάρτθςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων, 

κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου 12μινθσ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

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 Πράξεων : Κοντοδιμου Γεωργία 

 

*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 
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. 

http://www.epropsi.gr/

