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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Σύντομη περιγραφή φορέα 

 Ο  ΚοιΣΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με τον νόμο 2716/99 για την «Ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας».  

Ο ΚοιΣΠΕ είναι Ν Π. Ι.Δ., με περιορισμένη Ευθύνη των μελών του. Είναι μια 

ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού ταυτόχρονα είναι παραγωγική και εμπορική 

μονάδα, αλλά και μονάδα ψυχικής υγείας. Αναπτύσσει  οποιαδήποτε μορφής 

οικονομική δραστηριότητα και διοικείται από επταμελές συμβούλιο. 

Σε όλα τα εργαστήρια  του ΚοιΣΠΕ εργάζονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 

. 

 

Σύντομη περιγραφή της δράσης του Catering 

 Ο Κοι.Σ.Π.Ε. θα δημιουργήσει τη συγκεκριμένη δράση με στόχο τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας για  άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

1.Ειδικότητα Προϊστάμενος 

Επιβλέπει την αποθήκη και τα υλικά και τηρεί σωστά τις παραγγελίες σε συνεργασία 

με το γραφείο προμηθειών. Αναλαμβάνει την κοστολόγηση και διεκπεραίωση των 

έτοιμων γευμάτων προς τρίτους σε συνεργασία με το γραφείο προμηθειών και το 

μάγειρα.Αναλαβάνει τη διεκπεραίωση της διαχείρησης του έργου. 

Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. 

Προϋπηρεσία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση Συστημάτων  

Ποιότητας ISO , HACCP , IFS 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά ειδικότητα) 

Κωδικός 

Θέσης 

Ειδικότητα Τύπος 

απασχόλησης 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

102 ΠΕ/ΤΕ 

Προϊστάμενος 

Ημι-

απασχόληση (4 

ώρες) 

24 μήνες 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ανά κωδικό θέσης) 

102 α) Aίτηση υποψηφιότητας 

β)Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής 

γ) Διετή εμπειρία στο χώρο εστίασης ή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

στον χώρο των τροφίμων   

δ) Προϋπηρεσία - εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων Ε.Ε. 

ε) Προϋπηρεσία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση Συστημάτων  

Ποιότητας ISO , HACCP , IFS Πιστοποιητικά απόδειξης συμμετοχής σε 

σεμινάρια 

στ) Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 

ζ) Γνώση Η/Υ, γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Επαγγελματική εμπειρία 

στον χώρο εστίασης ή 

προϋπηρεσία σε ανάλογη 

θέση στο χώρο τροφίμων. 

 

2 χρόνια και πάνω. 

4 χρόνια και πάνω.  

 

 

 

 

5 βαθμοί 

10 βαθμοί 

 

 

Σχετική Βεβαίωση  

 

 

 

 

β. Προϋπηρεσία στον 

σχεδιασμό, ανάπτυξη και  

υλοποίηση συστημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές 
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ποιότητας (ISO, HASSP, 

IFS) 

 

2 χρόνια και πάνω. 

4 χρόνια και πάνω. 

 

 

5 βαθμοί 

10 βαθμοί 

Βεβαιώσεις Έργων 

γ. Σεμινάρια Επιμόρφωσης 

(Συστήματα Ποιότητας,  

Διαχείριση κρίσεων , κ.λ.π.) 

 

 Εμπειρία στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων 

έργων (Ε.Σ.Π.Α.)  

 

Από 2 χρόνια και πάνω. 

 

Από 4 χρόνια και πάνω. 

 

10 βαθμοί 

 

 

 

 

 

 

5 βαθμοί 

10 βαθμοί 

 

 

 

Πιστοποιητικά 

απόδειξης 

συμμετοχής σε 

σεμινάρια. 

 

 

 

Σχετικές 

Βεβαιώσεις Έργων 

 

 

δ. Ειδική επαγγελματική 

εμπειρία στον χώρο της 

κοινωνικής ένταξης. 

 

10 βαθμοί 

 

 

Σχετική Βεβαίωση  

 

Είναι αποδεκτή και 

εθελοντική εργασία 

ε. Δεξιότητες και ικανότητες 

για εργασία σε ομάδες, 

εργασία με λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 

10 βαθμοί 

 

 

Πιστοποιητικά 

απόδειξης 

συμμετοχής σε 

σεμινάρια.  

 

στ.. Χρόνος ανεργίας 

 

            Μέχρι ένα χρόνο  

 
 
 

Κάρτα ανεργίας σε 

ισχύ κατά την 

ημερομηνία 
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           Πάνω από ένα χρόνο 

5 βαθμοί 
 
10 βαθμοί 

υποβολής της 

αίτησης 

ζ. Οικογενειακή κατάσταση 

  

 Έγγαμος με 1 έως 2 τέκνα 

 

 Έγγαμος με 3 ή  

περισσότερα τέκνα 

 
 
5 βαθμοί 

 

10 βαθμοί 

Πιστοποιητικό Οικ. 

Κατάστασης. 

 

η. Ιδιότητα του μέλους του 

ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής 

Θεσσαλονίκης  

 

10 βαθμοί 

Βεβαίωση με 

αναλυτική 

περιγραφή 

καθηκόντων. 

Συστάσεις. 

 

Εμπειρία από δομή 

ψυχικής υγείας 

προσμετρείται 

θ. Γνώση και χρήση Η/Υ  

    Γνώση Αγγλικών  

    Δίπλωμα οδήγησης.  

 

10 βαθμοί 

Σχετικές 

Βεβαιώσεις 

Η καλή γνώση 

χειρισμού 

προγραμμάτων Η/Υ 

και διαδικτύου 

μπορεί να 

πιστοποιηθεί και με 

δικαιολογητικό από 

επαγγελματική 

εμπειρία, 

βεβαιώσεις από 

εκπαιδευτικούς 

φορείς. Ο φορέας 

διατηρεί το 

δικαίωμα υποβολής 

του υποψηφίου σε 

δοκιμασία ελέγχου.  

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 

 

 

 

Στο εξάμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του έργου και σε περίπτωση 

αρνητικής αξιολόγησης των προσληφθέντων θα γίνεται μονομερής καταγγελία 

σύμβασης.  
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Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών – Ενημέρωση 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ για τυχόν συμπληρωματικές 

πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων. 

Αρμόδιος υπάλληλος Δημητριάδου Ιωάννα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 

2310.588.784 – 2313.324.640, e-mail: koispethess@gmail.com. Καθημερινά από τις 

10:00 πμ έως 12:00 μμ  

Τα κριτήρια επιλογής θα αναρτηθούν στο site του Κοι.Σ.Π.Ε. www.koispe-thess.gr 

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή 

με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη  διεύθυνση του φορέα Λαγκαδά 196, 56430, 

Θεσσαλονίκη. 

Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων : από 05-02-2013 έως 11-02-2013 

Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 

 

 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

mailto:koispethess@gmail.com

