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       Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευθφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 

8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΗ 

«««    ΑΑΑΘΘΘΗΗΗΝΝΝΑΑΑ    ---    ΕΕΕΛΛΛΠΠΠΙΙΙ    »»»    

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΗΗΗ    ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΗΗΗ    ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΕΕΕΡΡΡΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ    

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗΝΝΝ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤ    

   

Η Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ – Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ» με ζδρα τθν Ακινα πρόκειται να 
αναπτφξει τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα:  Ζνταξθ ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα από τθ λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικισ – 
Ανάπτυξθ δράςθσ: «Λειτουργία μικρών καταςτθμάτων» που κα ςυγχρθματοδοτθκεί από 
το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» 2007-2013 του 
Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - 
Ελπίσ» προτίκεται να προςλάβει προςωπικό για τθν κάλυψθ δφο (2) κζςεων. Αναλυτικά 
μία (1) με ςχζςθ εργαςίασ μερικισ απαςχόλθςθσ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και 
μία (1) πλιρουσ απαςχόλθςθσ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Οι επαγγελματίεσ 
ψυχικισ υγείασ (Ιατρόσ ι Ψυχολόγοσ ι Νοςθλευτισ ι Κοινωνικόσ Λειτουργόσ ι Επιςκζπτθσ 
Υγείασ), κα υποςτθρίηουν τουσ Λιπτεσ Υπθρεςιϊν Ψυχικισ Υγείασ, με ςκοπό τον 
ςυντονιςμό, τθν καλι εκτζλεςθ και τθν αξιολόγθςθ όλων των διαδικαςιϊν και δράςεων 
ςτο προαναφερκζν ζργο. Επίςθσ οι επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ κα αξιολογοφν τθν 
απόδοςθ και τα επιτεφγματα των εργαηομζνων ςε ςυνεργαςία με τθν Συμβουλευτικι 
Υπθρεςία, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κακϊσ και τυχόν άλλεσ επιτροπζσ που προβλζπει ο 
εςωτερικόσ κανονιςμόσ του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ». 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
Τα προςόντα των υποψθφίων κα πρζπει ςτοιχειωδϊσ να είναι τα εξισ: 

 

Π.1. Πτυχίο ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από 
τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ αρχζσ. 
Π.2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 
Π.3. Εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον 2 ετϊν. 
Π.4. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν. 
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Συνεκτιμϊμενα προςόντα αποτελοφν: 
 
Σ.Π.1. Εκελοντικι εργαςία ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ. 
Σ.Π.2. Ιδιότθτα ςυνεταιριςτι – ιδρυτικοφ μζλουσ  του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ». 
Σ.Π.3. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. 
Σ.Π.4. Γνϊςθ χριςθσ Η/Υ (επεξεργαςία κειμζνου, διαδίκτυο, υπολογιςτικά φφλλα). 
Σ.Π.5. Διδακτορικι διατριβι. 
 
Επιπρόςκετα ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ παρζχεται το δικαίωμα να καλζςει τουσ 
υποψιφιουσ ςε ςυνζντευξθ. Σε περίπτωςθ μεγάλου πλικουσ υποψθφιοτιτων θ επιτροπι 
οφείλει να καλζςει το 10% των πρωτευςάντων από τθν μοριοδότθςθ των προςόντων (Π) 
και των ςυνεκτιμϊμενων προςόντων (ΣΠ). 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων και επιλογι των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί όπωσ 
προβλζπει ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ, από τθν τριμελι επιτροπι προςλιψεων και το ΔΣ του 
Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ». 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα γραφεία του Κοι..Π.Ε. «Αθθνά - Ελπίσ», Παράςχου 
23 Γκφηθ, και ςτο τθλζφωνο/fax: 210-6495251 κακθμερινά, από 10.00 ζωσ 12.30. 

Ιδιαιτζρωσ αναφζρεται ότι κάκε τρίμθνο κα αξιολογείται θ επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων που 
κα προκφπτουν από τθν περιγραφι των κακθκόντων. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ 
δφναται να γίνει μονομερισ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν πλιρεσ βιογραφικό τουσ ςθμείωμα, με ςυνθμμζνα 
τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά (πτυχία, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κ.λπ.) ςτα γραφεία του 
Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ» ι ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com το 
αργότερο ζωσ τισ 22 Μαρτίου 2013 και ϊρα 14.00. 

 

 

05 Μαρτίου 2013 

Ο  Πρόεδροσ του Δ.. Κοι..Π.Ε. «Αθθνά - Ελπίσ» 

κ. Αβραάμ Νικόλαοσ 


