
 

 

             

   

 

 

                                     

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ « ΑΜΑΛΘΕΙΑ» 

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α , Ν.Π.Ι.Δ, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο « ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ “ 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ”», κωδ. ΟΠΣ 375229,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013, καλεί τους 

ενδιαφερομένους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για την παρακάτω θέση:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1 ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου)  

    

Προσωπικό Υποστήριξης, απόφοιτος Κοινωνικών/Aνθρωπιστικών Σπουδών/ Επαγγελμάτων 

Υγείας, πλήρους Απασχόλησης, Σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Αρμοδιότητες : Έχει την ευθύνη για την συνολική εύρυθμη λειτουργία της ΣΥΔ., σε 

συνεργασία με τον διευθυντή: α) φροντίζει για την υλοποίηση των εγκεκριμένων 

προγραμμάτων της ΣΥΔ, β) μεριμνά για την ευχάριστη και δημιουργική διαμονή των 

κατοίκων της μονάδας, γ) φροντίζει για την τήρηση των βαρδιών του προσωπικού  δ) 

προβαίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή στις απαραίτητες αλλαγές που πιθανόν 

προκύψουν και ε) μεριμνά για την κάλυψη όλων των αναγκών που πιθανόν προκύψουν για 

τους κατοίκους, αναθέτοντας στον αρμόδιο από την ομάδα προσωπικού, την όποια εργασία 

που πρέπει να διευθετηθεί.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( διαθέσιμη στο Φορέα)  

2) Βιογραφικό Σημείωμα  

3) Επικυρωμένα  Φωτοαντίγραφα των Τίτλων Σπουδών  

4) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

5) Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα / αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας , ανάλογης της 

θέσης εργασίας.  

5) Συστατικές επιστολές ( θα συνεκτιμηθούν)  



 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Τριμελή  Επιτροπή Αξιολόγησης και  θα  

πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 

 

A  Στάδιο.   Συγκριτική Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Υποψηφίων  

  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τους υποψήφιους ως προς τα απαιτούμενα 

προσόντα και τα συνεκτιμώμενα  προσόντα, όπως  αυτά αναγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης  δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και 

διευκρίνιση των  υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών  

στοιχείων, όπου κρίνει απαραίτητη.  Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν 

τα απαιτούμενα  προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Μέγιστη βαθμολογία 80 βαθμοί (κριτήρια α, β, γ, δ.) .  

 

Β Στάδιο. Προσωπική Συνέντευξη  

 

Η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων 

υποψηφίων του πρώτου σταδίου. Μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί (κριτήριο ε.)  

 

 

E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Πτυχίο/ Άδεια 

Ασκήσεως 

Επαγγέλματος (όπου 

απαιτείται) 

40 βαθμούς  Απόφοιτος 

Κοινωνικών/Ανθρωπιστι

κών Σπουδών/ 

Επαγγελμάτων Υγείας 

 

β. Ειδική εμπειρία στη 

συγκεκριμένη ευπαθή 

ομάδα (Άτομα με 

Νοητική Υστέρηση)  

30 βαθμούς   Συστατικές Επιστολές,  

Βεβαιώσεις 

Προϋπηρεσίας  

 

γ. Επιμόρφωση σε 

συναφή αντικείμενα  

10 βαθμούς Αποδεικτικά 

παρακολούθησης 

Σεμιναρίων / 

Προγράμματα 

Εξειδίκευσης  

 

δ. Επικοινωνιακή 

ικανότητα, δυνατότητα 

ανταπόκρισης στις 

απαιτήσεις της θέσης, 

στοιχεία 

προσωπικότητας.   

20 βαθμούς  Προσωπική Συνέντευξη  Μόνο για τους 

υποψηφίους που θα 

πληρούν τα 

απαραίτητα 

κριτήρια του Α 

Σταδίου.  

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 



 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση (υπόψη κου. 

Κωνσταντίνου Λιανού) στο KEA/AMEA, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 5, Λυκόβρυση, Τ.Κ, 

14123, τηλ.210-2848733 & 2102840019, fax: .2102832550 , email: kea-mea@ath.forrthnet.gr 

από 17/01/2014 έως 31/01/2014, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 14:00.  

  

 

Για το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος  

Νικόλαος Λιανός  

 

 

 

 

 

 

 

Με την συμβολή της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

 
 

www.ygeia-

pronoia.gr 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr 
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