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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Tην υπ’αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44584/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή 

φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ), 

2. Την υπ’αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.59826/24.10.2022 (ΑΔΑ:9ΡΖΞ465ΦΥΟ-7ΥΤ) 

Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. 

Γ3β/Γ.Π.οικ.44584/29-07-2022 (ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

3. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.68665/29.11.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΝ465ΦΥΟ-2ΤΒ) 

«Δημοσίευση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της αριθ. πρωτ. 

Γ3β/Γ.Π.οικ.44584/29-07-2022 (ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

4. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.69752/2.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΕΧ465ΦΥΟ-Δ3Ρ) 

«Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης» 

5. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.71104/15.12.2022 (ΑΔΑ:9Η3Κ465ΦΥΟ-Ο4Ω) 

«Χορήγηση άδειας ίδρυσης ενός Οικοτροφείου (Α1) για 15 ενήλικες με σοβαρές 

ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική 

υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές» 

6. Την από 03/01/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) σχετικά με την έγκριση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στο 

Οικοτροφείο Α1. 
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ΚΑΛΕΙ 

 

Ενδιαφερόμενους για πρόσληψη στις παρακάτω ειδικότητες: 

• Πέντε (5) Νοσηλευτές, -τριες 

• Δεκατρείς (13) Γενικών Καθηκόντων 

 

οι παραπάνω θέσεις εργασίας αφορούν σε πλήρους απασχόληση, θέσεις 

εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, 

για την απασχόληση στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η 

ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) επρόκειτο να 

λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια της Ηπείρου - Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας 

Ιωαννίνων Θεσπρωτίας - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας  

. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα –

περιγραφή θέσης 
Αριθμός 
ατόμων 

1 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(ICSD) 

 
Για τη στελέχωση του έργου Οικοτροφείο Α1 στη 

Περιφέρεια Ηπείρου, Νομός Θεσπρωτίας Δήμος 

Φιλιατών, Φιλιάτες. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοσηλευτές, -τριες  5 

2 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(ICSD) 

 
Για τη στελέχωση του έργου Οικοτροφείο Α1 στη 

Περιφέρεια Ηπείρου, Νομός Θεσπρωτίας Δήμος 

Φιλιατών, Φιλιάτες. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Γενικών Καθηκόντων 13 

 
Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως δείτε στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

α) Απαραίτητα Προσόντα 
και  

β) Επιθυμητά Προσόντα 

1 

α) Απαραίτητα Προσόντα 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.  

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ 

ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 

έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται 

για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από 

την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.5 του άρθρου 4, του Ν.3252/2004.  
 

ή 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.  

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ 

ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 

έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται 

για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από 

την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.5 του άρθρου 4, του Ν.3252/2004.  
 

ή  
 

α)Πτυχίο ή Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 

σχολής ή ειδικοτήτων Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής ατόμων με ψυχικές παθήσεις 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος του/της. 

  

β) Επιθυμητά Προσόντα 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ψυχική υγεία 

• Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες 

• Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)  

• Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ 

2 

α) Απαραίτητα Προσόντα 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

α) Απαραίτητα Προσόντα 
και  

β) Επιθυμητά Προσόντα 

β)  Επιθυμητά Προσόντα 

• Εμπειρία απασχόλησης σε συναφής μονάδα 

• Δίπλωμα Οδήγησης Β κατηγορίας 

• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

• Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται 

προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης 

28ης Οκτωβρίου 9 (ΣΤΟΑ ΟΡΦΕΑ) 1ος όροφος ,ΤΚ 45332, Ιωάννινα, το αργότερο μέχρι 

την 15/01/2023, και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του 

[Ειδικότητα] στη ΜΨΑ «Οικοτροφείο Α1 Ήπειρος» της ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΥΤΞΗ.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651077037 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία 
της ταυτότητας.   

2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
τριμήνου. 

3. Βιογραφικό σημείωμα Europass στα ελληνικά 

4. Πτυχίο Τριτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή και Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος/Διδακτορικού εάν και εφόσον υπάρχει 

5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 

6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο) 

7. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ (μεταφρασμένο και 
επικυρωμένο από δικηγόρο) 

8. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες και από το e-ΕΦΚΑ 

9. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων, Ειδικών εκπαιδεύσεων κλπ 

 
Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το σύστημα προσλήψεων του φορέα. 

Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού του 

φορέα, η οποία, θα προβεί σε αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών και στη συνέχεια 

θα ακολουθήσει προσωπική δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συνέντευξη των 

επικρατέστερων υποψήφιων. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς 

έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης. 

 

 



 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών 

στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με 

απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και 

άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των 

ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας. 

 

2. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά θέση, από το οριστικοποιημένο υπογεγραμμένο 

πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο 

δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών. 

 

* Η ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΥΤΞΗ βεβαιώνει ότι λαμβάνει 

όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω 

θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019. 

 
           Ο ΠρόεδροςΔ.Σ. 

 
Πανακούλιας Στέφανος 


