
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης      

1 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ 

ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

www.evaggelismosamke.gr 

T.Δ.: Π. ΣΟΦΙΚΙΤΗ 1 , ΑΣΣΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, 20006

Τ.:  2741089501, 2741039280

Φ.: 2741029291

Evaggelismosamke1@gmail.com

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με 
ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
(Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων / Τολό)», με Κωδικό ΟΠΣ 5067515 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Πελοπόννησος 2014 – 2020”» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη: 

1. Το από αριθμ. 03/11/2008, με Αρ. Πρωτ. Κατάθεσης19856/2008 στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,

κωδικοποιημένο τροποποιημένο καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την

επωνυμία "Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" και τον διακριτικό τίτλο" ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΑΜΚΕ".

2. Τα Άρθρα 6, 7, 8 και 11 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος

Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄) όπως

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.  3754/2009  «Ρύθμιση  όρων απασχόλησης των

νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).

4. Το άρθρο 34του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών

υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει.

5. Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές

διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6. Το άρθρο 8 του Ν. 3868/10 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄),  όπως ισχύει.

7. Το άρθρα 32 και 44 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο

Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση   ΕΣΥ  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  228/Α΄),   όπως ισχύουν.

8. Το άρθρο 33 του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

στρατηγικής 2012 -  2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.

9. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της" ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κορινθία, _26_/_5_/2022 

Α.Π.: _258_
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10. Τον Κανονισμό Ανάθεσης Συμβάσεων της "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ.".

11. Τη με Αρ. Πρωτ.Γ3α,β/Γ.Π.οικ.45210/12.06.2019 [ΑΔΑ ΩΡΕΝ465ΦΥΟ-ΧΧ3] «Έγκριση από άποψη

σκοπιμότητας της ανάπτυξης Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5 Οικοτροφείων) από νομικά

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».

12. Τη 2η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.45210/12-06-2019 Απόφασης με θέμα

«Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5

Οικοτροφείων) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την

αριθ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ13044/ 26-2-2020 Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.

Γ3α,β/Γ.Π.οικ.45210/12-06-2019 Απόφασης με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης

Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5 Οικοτροφείων) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ.)»».

13. Το Ν. 4314/ 2014για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014-2020» [ΦΕΚ 265/ Α/23.12.2014], όπως ισχύει.

15. Την με αρ. πρωτ. 137675/ ΕΥΘΥ/ 1016/ 19.12.2018 ( ΦΕΚ 5968/Β'/ 31-12-2018) Υπουργική Απόφαση

με  θέμα  "Αντικατάσταση  της  υπ' αριθμ.  110427/ ΕΥΘΥ/ 1020 / 20.10.2016   (ΦΕΚ  Β 3521)

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ .

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015    (ΦΕΚ    Β    1822)    υπουργικής    απόφασης    “Εθνικοί   κανόνες

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους

Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"»».

16. Το Π.Δ. 121 [ΦΕΚ 148/ Α/09.10.2017] με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου

Υγείας.

17. Το Ν. 2716/ 1999 [ΦΕΚ 96/ Α/17.05.1999] «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες

διατάξεις», όπως ισχύει.

18. Το Ν. 4509/2017 [ΦΕΚ 201/ Α/22.12.2017]"Μέτρο θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την

ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις".

19. Το Ν. 4461/ 2017 [ΦΕΚ 38/Α/28.03.2017] "Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν. 4387/ 2016 και άλλες διατάξεις''.

20. Τη με Αριθ. Α3α/οικ.876/ 2000 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των

Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία - Ξενώνες) και των Προγραμμάτων των

Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999" [ΦΕΚ 661/Β'/23.02.2000,] όπως

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.  Υ5β/Γ.Π.οικ.56675  Κ.Υ.Α.  [ΦΕΚ 1426/ Β/12.06.2016], όπως ισχύει.

21. Την υπ' αριθ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 90764/15.10.2014Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παροχή

διευκρινίσεων σχετικά με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις,

προκειμένου να διενεργούν θεραπευτικές πράξεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Ν.Π.Ι .Δ), αρμοδιότητας

του Υπουργείου Υγείας» [ΑΔΑ: 7ΧΠΟΘ-6ΨΓ].

22. Την αριθ. πρωτ. Α4β/Γ.Π./ οικ. 63439/2017 [ΦΕΚ 2932/ Β/ 25.08.2017]  Υπουργική Απόφαση με

θέμα "Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων

δικαιολογητικών  διαδικασίας  και  κάθε  άλλης  λεπτομέρειας  για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση

άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη

Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999'', όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την αριθ.

πρωτ. Γ3β/Γ.Π. οικ. 15670/23.02.2018 [ΦΕΚ 939/Β’/16.03.2018] Υπουργική Απόφαση.

23. Τη με Αριθ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542/2014 Υ.Α. [ΦΕΚ 1089/Β/30.04.2014] "Τήρηση Πληροφοριακού
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Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας'', όπως ισχύει. 

24. Το Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την

ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση -

Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»

[ΦΕΚ 145/ Α’/11.07.2014].

25. Την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020» (Δεκέμβριος

2016).

26. Το Ν.4412/2016 [ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών, όπως ισχύει.

27. Τις τεχνικές συναντήσεις και το σύνολο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υγείας

και την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 - 2020»

28. Την υπ' αριθμ. 27/02.2020 απόφαση Δ.Σ. της "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ" σχετικό με την υποβολή

πρότασης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3807/30-11-2020 [ΑΔΑ:Ρ82Ω7Λ1-3ΑΠ] Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο

«Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας (Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων

/ Τολό)» με Κωδικό ΟΠΣ 506715 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020».

30. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον Δικαιούχο.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» 

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 

ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην 

Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας (Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων / Τολό)» με Κωδικό ΟΠΣ 506715 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020».Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΑΞΗΣ 

«Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων 
/ Τολό)», νοείται δηλαδή η απασχόληση προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους 
ένοικους στο πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω Μονάδας. Η λειτουργία της θα εποπτεύεται από την 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου για 28 μήνες που θα φιλοξενεί 15 
ασθενείς έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που θα 
προέρχονται από το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΑΚΑΪΤΕΙΟ. 

Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΨΥΧΛ-ΠΕ1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

ΠΕ Ψυχολόγων 

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Πλήρους Απασχόλησης 
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Όλες οι υπηρεσίες βασίζονται και έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης των ενοίκων, καθώς η 
υποτίμηση του ατόμου που είναι σύμφυτη με την διαδικασία της ασυλοποίησης, θεωρούμε πως πρέπει 
να καταπολεμηθεί. 

Μαζί με τους ενοίκους και όχι μόνο για τους ενοίκους, η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ δραστηριοποιείται στην 
κινητοποίηση και Ενεργητική συμμετοχή τους στα ακόλουθα : 

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΔΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ,

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Για την πλήρη στελέχωση και ασφαλή λειτουργία του Οικοτροφείου, του οποίου η  σύνθεση και η 

λειτουργία καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 2716/ 1999 και με τη 2η τροποποίηση της με 

αριθ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.45210/12-06-2019 Απόφασης με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας 

της ανάπτυξης Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5 Οικοτροφείων) από νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ13044/ 26-

2-2020 Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.45210/12-06-2019

Απόφασης με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης (5 Οικοτροφείων) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)»», απαιτείται η 

πρόσληψη 20 ατόμων. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στο υπό ίδρυση Οικοτροφείο οφείλουν να δραστηριοποιούνται ώστε να πετύχουν 

τον πρωταρχικό στόχο της Μονάδας, ο οποίος είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ενοίκων, διασφαλίζοντας και παρέχοντάς τους την ανάπτυξη των κοινωνικών τους ικανοτήτων και της 

λειτουργικότητάς τους, τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας 

στη φροντίδα, σε εναρμόνιση με όλες τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις (π.χ. άρθρο 7 ΦΕΚ 

661/ 23-5-2000), καθώς και με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση (Αρχές και στόχοι της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης). 
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Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για υποβολή 

αιτήσεων σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα 

ανανέωσης του χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω αναφερόμενες θέσεις εργασίας. 

Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΙΣ: 

Ψυχολόγος (ΚΩΔ: ΨΥΧΛ· ΠΕ1) 

Τα προσόντα επιλογής των ενδιαφερόμενων για την κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου (ΚΩΔ: ΨΥΧΛ-
ΠΕ1) αναφέρονται ακολούθως: 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχία - Εμπειρία - Δεξιότητες): 
1. Πτυχίο Ψυχολογίας
2. Εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση
3. Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου LOWER

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
2. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
3. Γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
4. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πεδίο
5. Άλλες πιστοποιημένες σπουδές
6. Πιστοποιημένα σεμινάρια
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Ειδικότερα, τα απαιτούμενα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα αναλύονται στη συνέχεια, όπως και ο 
τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μοριοδότηση βάση των βιογραφικών στοιχείων και της συνέντευξης που 
θα πραγματοποιηθεί.  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

• Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει

την ελληνική  γλώσσα  και διαπιστώνεται  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001

(ΦΕΚ  Α’  39),  όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί

νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει,

σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική

κοινωνική υπηρεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποίο έχει συσταθεί για 

το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 

Α)Στάδιο Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων. 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενο προσόντα και τα 

συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται ανά ειδικότητα στην παρούσα 

πρόσκληση. Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, όπου κρίνει απαραίτητη.   
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Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα θα 
αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

Β)Στάδιο Προσωπικής Συνέντευξης. 

Η επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των επιλεχθέντων 

σε δεύτερο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή θα δύναται να εφαρμόσει προφορική ή/και γραπτή 

δοκιμασία για την τελική επιλογή των υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση 

σωστής γνώμης για τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα, την καταλληλόλητα και 

επάρκεια τους, αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας που θα κληθούν να υλοποιήσουν στο πλαίσιο 

της Πράξης και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους προσόντα και τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων για την επιτυχή εκτέλεση της Πράξης.  

Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο για τη θέση αυτή. Η 

ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου θα γίνεται μέσω των μέσων επικοινωνίας που έχει εντός του 

βιογραφικού του σημειώματος ( κινητό τηλέφωνο, email, σταθερό τηλέφωνο ). 

Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση την τελευταία μέρα της προθεσμίας, η συνέντευξη θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα της υποβολής.  

Αν ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία για 

συνέντευξη, ( εκτός λόγων ανωτέρω βίας ) , και συνολικά εντός των 16 ημερών από την ανάρτηση της 

παρούσας πρόσκλησης, αποκλείεται αυτόματα η αίτησή του από το διαγωνισμό.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α', έστω και αν  το αδίκημα έχει παραγραφεί.
3. Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί το πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
4. Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
5. Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α'26).
6. Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως 

αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των  κριτηρίων,  ως εξής: 
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Πίνακας κριτηρίων  αξιολόγησης για τη θέση Ψυχολόγου( ΚΩΔ – ΨΥΧΛ – ΠΕ1) 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Βαθμολογία 
(από –έως) 

1 Μεταπτυχιακές σπουδές 

2 Εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας ( ΜΨΥ) 

10-20

Εμπειρία τουλάχιστον (1) ένα έτος
Εμπειρία μεγαλύτερη του 1 
έτους

10 
10

3 Πρόσθετα προσόντα που θα 
συνεκτιμηθούν : 

0-10

1. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας

2. Γνώση Η/Υ και εφαρμογών
γραφείου

3. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο
πεδίο

4. Άλλες πιστοποιημένες 
σπουδές

5. Πιστοποιημένα σεμινάρια

2 

2 

2 

2 

2 

4 Προσωπική συνέντευξη στη 
Επιτροπή Αξιολόγησης  

Από 0- 60 

Επικοινωνία 15 

Ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
του έργου  

15 

Επαγγελματικοί στόχοι –
ενδιαφέρον  

15 

Συνολική παρουσία 15 

10 
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Τα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο site της εταιρίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΑΜΚΕ (www.evaggelismosamke.gr ). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για τη σύνοψη σύμβασης, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοτυπία 
των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων 
σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 
ταυτότητας του κατόχου, καθώς και  η φωτογραφία. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι επιλεγέντες θα εργαστούν με Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με 
δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας (Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων 
/ Τολό)» με Κωδικό ΟΠΣ 506715 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020» 
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαραίτητος αριθμός θέσεων και ειδικοτήτων, η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΑΜΚΕ, δύναται να βγάλει ξανά σε δημοσιότητα, νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 
ειδικότητες που δεν έχουν καλυφθεί, τηρώντας όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ισότητα και 
ευρεία δημοσιότητα της πρόσκλησης και επιλογής εργαζομένων. 

Σε αυτή την περίπτωση, και λόγω της μεγάλης απορρόφησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Νοσηλευτές 
κλπ.) από το δημόσιο σύστημα υγείας που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, δύναται να 
τροποποιηθούν και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ειδικοτήτων για τις οποίες δεν έχει καλυφθεί ο 
απαραίτητος αριθμός θέσεων.  

Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τα νέα βιογραφικά που θα αποσταλούν, μπαίνουν σε αυτόματη 
διαδικασία επαναξιολόγησης με τα νέα κριτήρια οι αιτήσεις που στάλθηκαν στην παρούσα πρόσκληση 
και αποκλείστηκαν, όπως θα ορίζονται στη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 
εργαζομένων, ώστε να καλυφθούν οι εναπομείνασες θέσεις εργασίας.  

Σε αυτή την περίπτωση, η βαθμολογία από τις συνεντεύξεις θα ισχύει.  

Ενώ θα γίνεται επανυπολογισμός βαθμολογίας για τα υπόλοιπα προσόντα. 

Ενώ, θα ισχύει η επιλογή εκείνων που επιλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τον 
φάκελο δικαιολογητικών, με τους κάτωθι τρόπους: 

1. Στο  πλαίσιο  των  μέτρων  πρόληψης, διασποράς και  έκθεσης στον  νέο  κορωνοϊ ό  COVID-19-19 ,
τηρώντας όλους τους κανονισμούς πρόληψης, στα γραφεία της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ, Π. Σοφικίτη 1,
Άσσος Κορινθίας, Τηλ: 2741089501,  έως και τις 10/ 6 /2022 (ώρα 16:00 )1, σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

• Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 258/26-5-2022.

• Τα  στοιχεία  του  ενδιαφερόμενου  (ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση ,  τηλέφωνο 

επικοινωνίας).

2. Με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-

mail)evaggelismosamke2@gmail.com, με συνημμένα σε ευκρινώς αναγνώσιμη μορφή (PDF, JPG, κ.λπ.),

όλα τα δικαιολογητικά φακέλου, όπως αυτά περιγράφονται  παρακάτω, έως και τις  10/6/2022 (ώρα

16:00)2, αναγράφοντας στο θέμα το εξής κείμενο:

• Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 258/26-5-2022.

Ο φάκελος δικαιολογητικών κάθε ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Αίτηση - βιογραφικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο με τα

1Σε περίπτωση που μέχρι την λήξη της αναγραφόμενης ημερομηνίας και ώρας, δεν έχει παραληφθεί 

ικανός αριθμός αιτήσεων, ο διαγωνισμός δύναται να παραταθεί για περαιτέρω 10 ημέρες. 
2 -//- 

about:blank
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προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα 

2. Αντίγραφο Δελτίου  Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Το δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το προσόντα του, ήτοι:

- Τίτλοι Σπουδών (όπου απαιτείται)

- Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (όπου απαιτείται)

- Τίτλοι αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών (όπου απαιτείται)

- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/ Υ και εφαρμογών  γραφείου(όπου απαιτείται)

- Βεβαιώσεις κατάρτισης/επιμόρφωσης (όπου απαιτείται )

4. Δήλωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι απλές φωτοτυπίες. 

Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Βασιλική Πλώτα,  Τηλ. 2741039280 και 6949112665, email: 

evaggelismosamke2@gmail.com 

mailto:evaggelismosamke2@gmail.com
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• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

• Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι τρείς (3) μέρες μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( evaggelismosamke.gr) , υποβάλλοντας
την ειδική φόρμα εγγράφου , όπως επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων βιογραφικών
και των συνεντεύξεων, να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της
εταιρίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ ( Facebook ) , προκειμένου να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της
πρόσκλησης, τα οποία και θα αναρτηθούν στην εξής διαδρομή : > evaggelismosamke.gr > ΝΕΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και τα μέλη της διαφέρουν από τα μέλη της επιτροπής

αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή οφείλει της τέταρτη ( 4η ) μέρα μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης

, να κάνει συνεδρίαση εξετάζοντας τις ενστάσεις.

Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής των εργαζομένων, μετά και από τη διαδικασία εξέτασης των

ενστάσεων θα ανακοινωθούν στο site της εταιρίας.

Οι αξιολογήσεις των ενστάσεων δεν θα αναρτηθούν, αλλά μπορούν να ζητηθούν κατόπιν αίτησης των

ενδιαφερόμενων.

Ο Πρόεδρος της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ 

Κων/νος Σ. Ποτήρης 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα αίτησης – βιογραφικού 

Παράρτημα ΙΙ: Δήλωση Ενημέρωσης και λήψης Συγκατάθεσης 

Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Ένστασης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα αίτησης - βιογραφικού 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: ......... 

Επώνυμο:  _____________________________________________ 

Όνομα:  ______________________________________________ 

Όνομα πατρός :   ______________________________________________ 

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού : ______________________________________________ 

E-mail : ______________________________________________ 

Ημερομηνία γέννησης :   ______________________________________________ 

Υπηκοότητα :   ______________________________________________ 

Στρατιωτική  θητεία (για τους άνδρες) : Απαλλαγή Ο 

Εκπληρωμένη Ο   από :  .... /.... /.....έως : .... / .... /..... 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος  Ο Έγγαμος Ο 

Με ανήλικα τέκνα ________(συμπληρώστε τον αριθμό) 

Με τέκνα τα οποία βρίσκονται μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε 
Πανεπιστήμιο________(συμπληρώστε τον αριθμό) 

Υποβάλω την αίτησή μου για τον Κωδικό Θέσης: ............ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

1. Αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ. 258/26-5-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για υποβολή αίτησης για τον Κωδικό Θέσης: ............ 

2. Τα στοιχεία που αναγράφονται στο συνημμένο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή και

ακριβή.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία μπορώ

να προσκομίσω άμεσα εφόσον μου ζητηθούν.

4. Δύναμαι να εκτελέσω το απαιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην ανωτέρω

πρόσκληση.

5. Για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής, δεν συντρέχει
κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου, από το αναφερόμενα στην παρ. 5 της ανωτέρω πρόσκλησης και σε
αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η
παρούσα πρότασή μου γίνει δεκτή.

Ημερομηνία: _____/_____/ 2022

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή _________________________________________
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1. Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(ονομασία, πόλη, χώρα) 

Τίτλος πτυχίου ή διπλώματος 
Ημερομηνία 
απόκτησης πτυχίου 

2. Επαγγελματική εμπειρία (Μισθωτή ή Εθελοντική)

Ημερομηνίες 
Από-έως 

(ΗΗ, ΜΜ,ΕΤΟΣ): 

Φορέας Ακριβής τίτλος 
θέσης 

Περιγραφή αντικείμενου 
εργασίας με αναφορά εάν 
είναι μισθωτή ή εθελοντική 

3. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών

Γλώσσες Καλή Πολύ 
καλή 

Άριστη 

Αγγλική 

Άλλη 
(σημειώσατε 
ποια) 
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4. Γνώσεις - Χειρισμός Η/Υ
Για  τις  εφαρμογές  που  ακολουθούν, κατατάξτε  τον  εαυτό  σας  σε ένα  από  τα  παρακάτω επίπεδα:

Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρμογής 

Επίπεδα 2: Ευχερής χρήση εφαρμογής & στοιχειώδης σχεδίαση Επίπεδο 3: Ευχερής σχεδίαση 

εφαρμογών 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΧΙ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επεξεργαστής 
Κειμένου 

Λογιστικό 
Φύλλο 

Βάση 
Δεδομένων 

Εφαρμογή 
Παρουσιάσεων 

HTML 

Άλλο 
(αναφέρετε 
αναλυτικά ) 

Internet/e-
email 

Ο
Χ
Ι
:

 ΝΑΙ: 

5. Άλλες Γνώσεις - Δεξιότητες που θα θέλατε να αναφέρετε

Α/Α Γνώσεις δεξιότητες Σχόλια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ συλλέγει πληροφορίες που αφορούν 

στο πρόσωπο των αιτούντων. Οι πληροφορίες δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

1. Έγγραφα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση των αιτούντων (π.χ. Αριθμός Δελτίου

Ταυτότητας, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, κλπ.) 

2. Έγγραφο που αναφέρουν οικονομικά στοιχεία φυσικών προσώπων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)

3. Βιογραφικά σημειώματα που περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο,

ημερομηνία γέννησης, κατοικία, στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση,

προϋπηρεσία κλπ.)

4. Λοιπά στοιχείο με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

5. Στοιχεία με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ( π.χ. δεδομένα υγείας κ.λπ..)

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή προχωρεί ιδίως στη συλλογή, 

διατήρηση, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση αυτών. Η 

επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσης προκήρυξης/πρόσκλησης 

και για τους σκοπούς αυτής, δηλαδή για την εξέταση της πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων, την 

κατάταξη των αιτούντων, την ανάδειξη των επιτυχόντων, την επίδειξή τους σε περίπτωση ελέγχου, 

καθώς και για κάθε νόμιμη και δικαστική χρήση. Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ υποχρεούται να λαμβάνει όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από τα αρμόδια πρόσωπα που έχει ορίσει η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΑΜΚΕ, το  οποία  δεσμεύονται  από υποχρέωση εχεμύθειας  και  εμπιστευτικότητας και δεν 

κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται  στο  πλαίσιο της 

προκήρυξης/πρόσκλησης ή επιβάλλεται οπό τον νόμο. 

Τα στοιχεία διατηρούνται από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της 

προκήρυξης/πρόσκλησης, της ισχύος των συναπτόμενων συμβάσεων και για όσο διάστημα απαιτείται 

από τον νόμο γιο την εκπλήρωση δημοσιονομικών, φορολογικών και ελεγκτικών σκοπών, καθώς και για 

την απόκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων και μέχρι την αμετάκλητη επίλυσή τους. 

Η αίτηση και συμμετοχή του αιτούντος στην παρούσα προκήρυξη/πρόσκληση προϋποθέτει την 

επεξεργασία των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και επομένως είναι απαραίτητη η παροχή σε αυτόν 

της προβλεπόμενης πληροφόρησης και η λήψη της έγγραφης συγκατάθεσής για την επεξεργασία των 

δεδομένων του από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ, διαφορετικά η αίτησή του θα απορρίπτεται. 

Γιο τους παραπάνω σκοπούς, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησής του, 

δήλωσή του, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία θα δηλώνεται η 

λήψη ενημέρωσης για τα ανωτέρω και η εξασφάλιση/παροχή συγκατάθεσης προς την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΑΜΚΕ, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσης 

προκήρυξης/ πρόσκλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα όπως ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, 

χωρίς όμως να θίγεται η έως τότε επεξεργασία που έχει λάβει χώρο. Ο αιτών διατηρεί επίσης το 

δικαίωμα όπως διερευνήσει εάν η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ διατηρεί προσωπικά δεδομένα του και για όσο 
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διάστημα αυτά διατηρούνται, να έχει πρόσβαση σε αυτά, να αιτείται τη διόρθωση και διαγραφή 

αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, να εναντιώνεται στην επεξεργασία αυτή, και να 

υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Υποχρεώσεις/δεσμεύσεις αιτούντων, εφόσον κατά την υλοποίηση της εργασίας τους αποκτούν 
πρόσβαση ή/ και εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Στο πλαίσιο του έργου/της υπηρεσίας τους, οι προσληφθέντες ενδέχεται να επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδομένα ενεργώντας  υπό την  εποπτεία της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ ή να λαμβάνουν γνώση ή/ και να 

έρχονται σε  επαφή με προσωπικά δεδομένα άλλων   φυσικών προσώπων (εξυπηρετούμενων κ.ά.). 

Κάθε  τέτοια  πληροφορία  και  δεδομένο  θεωρείται  εμπιστευτική, καλύπτεται  από  το   νομοθετικό  

πλαίσιο για  την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι προσληφθέντες δεν 

μπορούν να τα υποβάλλουν σε επεξεργασία άλλη από αυτήν που επιβάλλεται από την εκπλήρωση της 

υπηρεσίας και των καθηκόντων τους, ούτε να τα κοινοποιήσουν ή γνωστοποιήσουν σε τρίτους, εκτός 

εάν αυτό επιβάλλεται για την πλήρωση έννομης υποχρέωσης. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω 

υποχρέωσής τους, οι προσληφθέντες ενέχονται σύμφωνα με τις κείμενες υποχρεώσεις τους εκ της 

σύμβασης εργασίας τους και της υποχρέωσής τους συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων και τη σχετική εθνική νομοθεσία. 

Υπόδειγμα Δήλωσης 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί ότι, με την υποβολή της παρούσης αίτησής μου, η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπό μου, τις οποίες εγώ παρέχω 

με την αίτησή μου. Οι πληροφορίες δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

1. Έγγραφα που αφορούν στην προσωπική μου κατάσταση

2. Έγγραφα που αναφέρουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία

3. Βιογραφικό σημειώματα που περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία

4. Λοιπά στοιχεία με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

5. Λοιπό στοιχεία με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή προχωρεί ιδίως στη συλλογή, 

διατήρηση, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση αυτών. Η 

επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσης προκήρυξης/πρόκλησης 

και για τους σκοπούς  αυτής,  δηλαδή  για  την  εξέταση  της πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων, 

την κατάταξη των αιτούντων, την ανάδειξη των επιτυχόντων, την επίδειξή τους σε περίπτωση  ελέγχου,  

καθώς  και  για  κάθε  νόμιμη  και  δικαστική χρήση. Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ υποχρεούται να λαμβάνει 

όλα τα απαιτούμενα  μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με  το  ισχύον  νομοθετικό  

πλαίσιο  που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από τα αρμόδια πρόσωπα που έχει ορίσει η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΑΜΚΕ, τα οποία δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και δεν 

κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται στο πλαίσιο της 

προκήρυξης/πρόσκλησης ή επιβάλλεται από τον νόμο. 
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Τα στοιχεία διατηρούνται από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  της 

προκήρυξης/ πρόκλησης, της ισχύος των συναπτόμενων συμβάσεων και για  όσο διάστημα απαιτείται 

από τον νόμο για την εκπλήρωση δημοσιονομικών, φορολογικών και ελεγκτικών σκοπών,  και για την  

απόκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων και  μέχρι  την  αμετάκλητη επίλυσή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, έχω ενημερωθεί ότι διατηρώ το δικαίωμα όπως ανακαλέσω οποτεδήποτε τη 
συγκατάθεσή μου, χωρίς όμως να θίγεται η έως τότε επεξεργασία που έχει λάβει χώρα. 

Έχω επίσης το δικαίωμα όπως διερευνήσω εάν η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ διατηρεί προσωπικά δεδομένα 

μου και για όσο διάστημα τα διατηρεί να έχω πρόσβαση σε  αυτό, να αιτούμαι τη διόρθωση και 

διαγραφή αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, να  εναντιώνομαι  στην επεξεργασία αυτή, και 

να υποβάλω καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Περαιτέρω  έχω  ενημερωθεί  ότι  η  αίτηση   και   συμμετοχή   μου   στην   παρούσα προκήρυξη/ 

πρόσκληση προϋποθέτει την επεξεργασία των δεδομένων μου κατά το ανωτέρω και επομένως είναι 

απαραίτητη η παροχή της προβλεπόμενης πληροφόρησης εκ μέρους της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ και η  

λήψη της  έγγραφης συγκατάθεσης  για την  επεξεργασία  των δεδομένων μου από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΑΜΚΕ, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται. 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Για τον σκοπό αυτό δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τα ανωτέρω και παραχωρώ τη συγκατάθεσή μου 

για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης 

πρόσκλησης και για τους σκοπούς που ως άνω ορίζονται. 

Ημερομηνία: 

O/Η Δηλών/ Δηλούσα 

______________________________ 

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης 

Κωδικός Αιτούμενης Θέσης 

Λόγοι υποβολής ένστασης 

Τόπος,ημερομηνία 

……………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή 

……………………………………………… 

Ημερομηνία…………………… 

Αριθ. Πρωτ………………… 

Προς 
Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ




