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   Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)  

8ου Τ.Ο.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

«««    ΑΑΑΘΘΘΗΗΗΝΝΝΑΑΑ    ---    ΕΕΕΛΛΛΠΠΠΙΙΙΣΣΣ    »»»    

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΛΛΛΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΕΕΕΡΡΡΟΟΟΝΝΝΤΤΤΟΟΟΣΣΣ    

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    

   

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς» με έδρα την Αθήνα πρόκειται να 

αναπτύξει την παραγωγική δραστηριότητα:  

Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη 

λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής – Ανάπτυξη δράσης: «Υπηρεσιών παροχής 

μαζικής εστίασης - catering». 

που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

Για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - 

Ελπίς» προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με 

σχέση εργασίας πλήρης απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 

Έναν (1) επαγγελματία στο αντικείμενο της μαζικής εστίασης ο οποίος θα εργάζεται στις 

υπηρεσίες παροχής μαζικής εστίασης-catering και παράλληλα θα είναι αρμόδιος για την 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής: 

 

Π.1. Υποχρεωτική κατά νόμο εκπαίδευση. 

Π.2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντικείμενο σχετικό με την εστίαση. 

Π.3. Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν: 
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Σ.Π.1. Εθελοντική εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Σ.Π.2. Συνεταιριστές – Ιδρυτικά μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς». 

Σ.Π.3. Διακεκριμένη Εμπειρία. 

Σ.Π.4. Παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. 

Σ.Π.5. Προφορική συνέντευξη στο 10% των υποψηφίων με την υψηλότερη μοριοδότηση. 

Σ.Π.6. Κοινωνική ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, φαντασία και 

δημιουργικότητα. 

 

Επιπρόσθετα στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους 

υποψήφιους σε συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή 

οφείλει να καλέσει το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π) 

και των συνεκτιμώμενων προσόντων (ΣΠ). 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί όπως 
προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από την τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το ΔΣ του 
Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς». 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς», Παράσχου 
23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο/fax: 210-6495251 καθημερινά, από 10.00 έως 14.00. 

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των επιμέρους στόχων που 
θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης 
δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία του 
Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com το 
αργότερο έως την 1 Μαΐου 2013 και ώρα 14.00. 

 

17 Απριλίου 2013 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς» 

κ. Αβραάμ Νικόλαος 


