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Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στα πλαίσια της υλοποίησης Πράξης με τίτλο 

«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ’ και κωδικό 

MIS373618 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2007 – 2013» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγκεκριμένα του υποέργου 2 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 9 ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» 

                                         

                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

την πρόσληψη ενός (1) συντηρητή-γενικών καθηκόντων πλήρους 

απασχόλησης (8ωρη απασχόληση) με σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου. 

Ο συντηρητής-γενικών καθηκόντων θα παρέχει τις υπηρεσίες του στη 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-Οικοτροφείο στο Αγρίνιο όπου 

θα διαμείνουν 9 (εννέα) ενήλικες με νοητική υστέρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, 

τουλάχιστον,  ηλικίας 30-40 ετών με επιθυμητή προηγούμενη 

εμπειρία σε άτομα με νοητική υστέρηση και να διαμένουν στη 

περιοχή του Αγρινίου. 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη για 15 ημέρες στις 

ιστοσελίδες www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΛΕΟΥΣΑ» και www.ygeia-pronoia.gr της ΕΥτΥΚΑ του Υπουργείου 

Υγείας. 

http://www.ergpanel.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

 

2. Να έχουν κατώτατο όριο ηλικίας  το 30
ο
 έτος

 
. 

 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

 

4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον 

χρόνο της πρόσληψης: 

 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

 

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας 

ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

 

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν 

έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

 

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε 

υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. 

 

 

5. Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999. 
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Απαραίτητα ΔIKAIOΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο σπουδών  

 

Η διαδικασία κάλυψης της θέσης και η επιλογή των υποψηφίων -με 

βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά- θα γίνει από επταμελή επιτροπή 

του Εργαστηρίου, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν 

συνεντεύξεις. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Εμπειρία στην ομάδα στόχου 

 Γνώση ξένης γλώσσας  , κατά προτίμηση Αγγλικής  

  Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Ικανότητα οδήγησης 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και 

θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 

 

Α. Φάση Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τους υποψήφιους ως προς τα 

απαιτούμενα προσόντα και τα συνεκτιμώμενα(πρόσθετα)  προσόντα, όπως 

αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών 

στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Στην πρώτη φάση, τα προσόντα του υποψηφίου θα αξιολογηθούν από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 70. 
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Β. Φάση Προσωπικής Συνέντευξης 

Στη συνέχεια, η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει προσωπική 

συνέντευξη των προκριθέντων υποψηφίων του πρώτου σταδίου, που θα 

βαθμολογείται με άριστα το 30.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμηρίωση Βαθμολογία 

1 Εμπειρία στην ομάδα στόχου 

Συστατική επιστολή ή ένσημα 

από ασφαλιστικό οργανισμό 25 βαθμοί 

2 Ανεργία Κάρτα ανεργίας 5 βαθμοί 

3 Ξένες γλώσσες,  

Βεβαιώσεις , πιστοποιητικά, 

test 5 βαθμοί 

4 Γνώσεις Η/Υ 

Βεβαιώσεις , πιστοποιητικά, 

test 10 βαθμοί  

5 Ικανότητα οδήγησης Δίπλωμα οδήγησης 5 βαθμοί 

6 Οικογενειακή κατάσταση 

Μονογονεϊκή, πολύτεκνη 

οικογένεια 5 βαθμοί 

7 Εντοπιότητα 

Πιστοποιητικό Δήμου, 

λογαριασμό ΔΕΗ, κ.α. 15 βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ 70 βαθμοί 

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών 

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μέχρι 

τις 18/10/2013. 

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν 

ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) 

στη διεύθυνση Γραμματεία του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΛΕΟΥΣΑ» οδός Κύπρου και Α. Δαμασκηνού στο Μεσολόγγι  Τ.Κ. 

30200 και να έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 


