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 Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

   

   

   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

   

 

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 
Κέρκυρας- Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες» με έδρα την Κέρκυρα υλοποιεί την 
παραγωγική δραστηριότητα με τίτλο: Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε.– 
Ανάπτυξη δράσης:  «Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου».  Η 
δράση συγχρηματοδοτείται 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 άνω δραστηριότητας θα 
προσληφθεί προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου.  
 
 

Ένα (1) άτομο:  Τεχνολόγος Γεωπόνος     
 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 Πτυχίο Γεωπόνου κατεύθυνσης Θερμοκηπιακών καλλιεργειών, Ανθοκομίας και 

φυτικής παραγωγής. 

 5 έτη εμπειρία στην εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών και μεθόδων 

φυτοπροστασίας σε υπαίθριες  και θερμοκηπιακές  καλλιέργειες, σύμφωνα με 

τις αρχές των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών.  

 5 έτη εμπειρία σε Εναλλακτικές Καλλιέργειες στα αντικείμενα: 

 Καλλιέργεια ελιάς, Εσπεριδοειδών, Κηπευτικά εποχής. 

 Κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο.   
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Π.1. Προϋπηρεσία.  

0-60 μήνες, 5 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας. 

Π.2. Επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε ενέργειες ενσωμάτωσης και 

επανένταξης ΑμΕΑ,  10 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας. 

Π.3. Άδεια οδήγησης. 

Π.4 Γνώση υπολογιστών.  

Π.5 Προφορική Συνέντευξη. 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
Π.1.  

 
Προϋπηρεσία - Εμπειρία  

 
300 μόρια  

 
Σχετικά 
πιστοποιητικά  

 
Προσμετρείται η 
προϋπηρεσία των 
τελευταίων 60 μηνών  
 

 
 
Π.2  

Επαγγελματική εμπειρία 
που έχει αποκτηθεί σε 
ενέργειες ενσωμάτωσης και 
επανένταξης ΑμΕΑ   
 

 
240 μόρια  

 
Σχετικά 
πιστοποιητικά  

 
Προσμετρείται η 
προϋπηρεσία των 
τελευταίων 24 μηνών  

 
Π.3  

 
Άδεια Οδήγησης  

 
30 μόρια  

Σχετικά 
πιστοποιητικά  
 

 
Προσκόμιση βεβαίωσης  

 
Π.4  

 
Γνώση υπολογιστών  

 
30 μόρια  

Σχετικά 
πιστοποιητικά  
 

 
Προσκόμιση βεβαίωσης  

 
Π.5 

 
Προφορική Συνέντευξη  

 
80 μόρια  

 
Συνέντευξη 
υποψηφίων  
 

 
Τριμελής Επιτροπή 
Προσλήψεων  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
680 μόρια 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:  
1. Βιογραφικό σημείωμα,  

2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών,  

3. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας,  

4. Βεβαίωση  εργασίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις,  

5. Αντίγραφο άδειας οδήγησης,  

6. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.  
 
Επιπλέον, να προσκομιστούν όσα δικαιολογητικά, κρίνουν οι υποψήφιοι, ότι 
μπορούν να συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.  
 
Αίτηση ενδιαφερομένου χορηγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας « Νέοι 
Ορίζοντες». 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, η αίτηση του 
υποψήφιου θα  απορρίπτεται.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ  
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον    
εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι 
Ορίζοντες», από Τριμελή Επιτροπή Προσλήψεων. 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 από πλευράς Συνεταιρισμού. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι 
Ορίζοντες», Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη, και στα τηλέφωνα 2661025277 
καθημερινά, από  10.00΄ έως  12.00΄, κα. Προβατά Ελένη.  Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, με συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (πτυχία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, 
κ.λ.π.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε, έως τις 24 Νοεμβρίου  2014. Εκπρόθεσμες 
αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  
 

10η   Νοεμβρίου  2014 

 

 

 

Η  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 του Κοι.Σ.Π.Ε  « Νέοι Ορίζοντες » 

ΜΑΡΙΑ Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ     


