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Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία         
¨ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ¨ 

 
Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη 
Τ.Κ.  : 17121                  
Τηλέφωνο : 210-9319054            
FAX  : 210-9319056 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ” στο πλαίσιο Πράξης με τίτλο 

"ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΧΩΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ", 

κωδ. ΟΠΣ 441361, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα     

«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013, καλεί τις/τους υποψήφιες/ους να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων. 

 

Συμβάσεις Εξαρτημένης Σχέσης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

 

1 ) Μαία/ευτής ΤΕ (Πλήρους Απασχόλησης) (κωδ. 1) 

Αντικείμενο εργασίας: Τηλεφωνική παρέμβαση: ενημέρωση, συμβουλευτική και 

υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την περιγεννητική περίοδο (π.χ. φυσιολογία κύησης, 

τοκετός, θηλασμός, γονεϊκότητα, κ.τ.λ). Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε 
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συζύγους, συντρόφους, συγγενείς και λοιπούς ενδιαφερόμενους, που βρίσκονται σε 

άμεση επαφή με γυναίκες στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία. Ενημέρωση του κοινού για 

θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην περιγεννητική περίοδο. 

 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 Εργασιακή εμπειρία, ως μαία, τουλάχιστον 5 ετών  

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χρήσης Η/Υ 

 

 

2) Μαία/ευτής ΤΕ (Μερικής Απασχόλησης) (κωδ. 2) 

Αντικείμενο εργασίας: Τηλεφωνική παρέμβαση: ενημέρωση, συμβουλευτική και 

υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την περιγεννητική περίοδο (π.χ. φυσιολογία κύησης, 

τοκετός, θηλασμός, γονεϊκότητα, κ.τ.λ). Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε 

συζύγους, συντρόφους, συγγενείς και λοιπούς ενδιαφερόμενους, που βρίσκονται σε 

άμεση επαφή με γυναίκες στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία. Ενημέρωση του κοινού για 

θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην περιγεννητική περίοδο. 
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Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο Μαιευτικής Τ.Ε.Ι.  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 Εργασιακή εμπειρία, ως μαία, τουλάχιστον 5 ετών  

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χρήσης Η/Υ 

 

3) Διοικητικός Υπάλληλος ΔΕ (Πλήρους Απασχόλησης) (κωδ. 3) 

Αντικείμενο εργασίας: Γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία της τηλεφωνικής 

γραμμής και συνολικά στα παραδοτέα της Πράξης. Συμβολή στην οργάνωση και 

υποστήριξη των ενημερωτικών ημερίδων ανά την Ελλάδα. Τήρηση αρχείου και 

ηλεκτρονικού φακέλου εξυπηρετουμένων. 

 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Γνώση χρήσης Η/Υ  

 Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για του άνδρες υποψήφιους 
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Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Εργασιακή εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων  

 Εργασιακή εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη Αστικών μη Κερδοσκοπικών 
Εταιρειών 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση του υφιστάμενου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που 
αφορά στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 

 

 

Συμβάσεις Έργου 

 

1) Ψυχολόγος ΠΕ (2 άτομα) (κωδ. 4) 

Αντικείμενο εργασίας:  Εντοπισμός, αξιολόγηση, διαγνωστική εκτίμηση γυναικών που 

διανύουν την περιγεννητική περίοδο και χρήζουν βοήθειας για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας. Έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων διαταραχής ή/και 

παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής. Τηλεφωνική υποστήριξη και 

συμβουλευτική. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας, της κοινότητας και 

επαγγελματικών υγείας σε ζητήματα περιγεννητικής ψυχικής υγείας. 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον πέντε ετών με εμπειρία αξιολόγησης και 
παρέμβασης σε ενήλικο πληθυσμό με ψυχικές διαταραχές 

 Γνώση χρήσης Η/Υ  
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Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία 

 Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση  

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

2 ) Μαία/ευτής ΤΕ (2 άτομα) (κωδ. 5) 

Αντικείμενο εργασίας: Τηλεφωνική παρέμβαση: ενημέρωση, συμβουλευτική και 

υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την περιγεννητική περίοδο (π.χ. φυσιολογία κύησης, 

τοκετός, θηλασμός, γονεϊκότητα, κ.τ.λ). Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε 

συζύγους, συντρόφους, συγγενείς και λοιπούς ενδιαφερόμενους, που βρίσκονται σε 

άμεση επαφή με γυναίκες στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία. Ενημέρωση του κοινού για 

θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην περιγεννητική περίοδο. Εισήγηση με θέμα 

την περιγεννητική φροντίδα στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων. Επιτόπιες 

ενημερώσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς. Συμμετοχή στη σύνταξη 

των παραδοτέων της Πράξης.   

Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 Εργασιακή εμπειρία, ως μαία, τουλάχιστον 5 ετών  

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χρήσης Η/Υ 
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2) Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διαφήμισης ΤΕ (κωδ. 6) 

Αντικείμενο εργασίας: Οργάνωση, εκτέλεση και έλεγχος ενεργειών προβολής και 

δημοσιότητας. Σχεδιασμός της εκπόνησης έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 

υλικού, όπως ενημερωτικοί οδηγοί, προωθητικά έντυπα (φυλλάδια, αφίσες, κ.λπ.), 

 ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα. Επιμέλεια ιστοσελίδας, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών 

στο διαδίκτυο. Συμβολή στην οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, δημόσιες σχέσεις κτλ. 

Απαραίτητα Προσόντα  

 Απόφοιτος/η ΑΤΕΙ 

 5ετής εργασιακή εμπειρία σε δράσεις δημοσιότητας, στην εκπόνηση στρατηγικών 
πλάνων μάρκετινγκ, στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(social media, κλπ) 

 Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 Δυνατότητα Μετακίνησης εκτός έδρας  

 Άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 

 Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες υποψήφιους 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Γνώση του υφιστάμενου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που αφορά 
στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 

 Εργασιακή εμπειρία σε Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 

 Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
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3) Λογιστής ΠΕ (κωδ. 7) 

Αντικείμενο εργασίας: Λογιστική υποστήριξη σε όλα τα Παραδοτέα της Πράξης (λογιστική 

παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων για τις ανάγκες της Πράξης, επιμέλεια 

λογιστικών εγγραφών, τήρηση αρχείου παραστατικών δαπανών και πληρωμών, τήρηση 

εξοδολογίου κ.ά.).  

Απαραίτητα Προσόντα  

 Απόφοιτος/η ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή Λογιστικής 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Α   Τάξης 

 5ετής προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 

 Γνώση Η/Υ 

 Χρήση Λογιστικού Προγράμματος BUSINESS’ 

 Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες υποψήφιους 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση λογιστικών θεμάτων που αφορούν Αστικές μη     
Κερδοσκοπικές Εταιρείες 

 Γνώση του υφιστάμενου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που 
αφορά στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 

 

4) Σύμβουλος Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΕ (κωδ. 8) 

Αντικείμενο εργασίας: Συντονισμός της ομάδας έργου. Διοικητική και οικονομική 

διαχείριση της Πράξης. Διεκπεραίωση υποχρεώσεων του φορέα υλοποίησης της Πράξης 

προς ΕΥτΥΚΑ (σύνταξη και αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων δαπανών, 

απολογιστικών στοιχείων κλπ.). Συμβολή στην οργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων 
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ανά την Ελλάδα. Διοικητική υποστήριξη στα παραδοτέα της Πράξης. Οργάνωση και 

ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας και επαφών με δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια, 

νοσοκομεία, δομές πρόνοιας, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις  για τη διενέργεια τακτικών επισκέψεων από 

επαγγελματίες υγείας με στόχο  την ενημέρωση εγκύων και λεχωίδων.  

Απαραίτητα Προσόντα  

 Απόφοιτος/η ΑΕΙ  

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 3ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων  

 Δυνατότητα Μετακίνησης εκτός έδρας  

 Άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 

 Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για του άνδρες υποψήφιους 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών  

 Γνώση του υφιστάμενου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που 
αφορά στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 

 Εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση Αστικών μη Κερδοσκοπικών 
Εταιρειών 

 

 

5) Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ (κωδ. 9) 

Αντικείμενο εργασίας:  Συμβολή στην διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων. Διανομή 
ενημερωτικού υλικού. Γραμματειακή υποστήριξη.   
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Απαραίτητα Προσόντα 

 Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Γνώση χρήσης Η/Υ  

 Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 

 Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για του άνδρες υποψήφιους 

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 3ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη και διοικητική 
υποστήριξη  

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 
Κατάθεση δικαιολογητικών 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά, εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 10.00 έως 14.00) είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή μέχρι 
και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 

  Αίτηση (βλ επισυναπτόμενη αίτηση) 

  Βιογραφικό σημείωμα  

  Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 

  Επικυρωμένο Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας  

 Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών ή υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου περί των σχετικών δεξιοτήτων του 

  Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως χρήσης Η/Υ ή υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου περί των σχετικών δεξιοτήτων του 

 Υπεύθυνη δήλωση περί δυνατότητας μετακίνησης εκτός έδρας (όπου απαιτείται) 

 Αντίγραφο άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (όπου απαιτείται) 
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 Απολυτήριο στρατού για του άντρες υποψήφιους 
 
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι  
ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους. 
 
Η κατάθεση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε κλειστό φάκελο 
στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς: 
-  Τα στοιχεία του αποστολέα, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του υποψηφίου 
- Τα στοιχεία του παραλήπτη, "Προς Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη, 
Γορδίου 1 & 2ας Μαΐου 14, ΤΚ 17121, Αθήνα" 
-  Επιπλέον, στο φάκελο να αναγράφεται η φράση "ΑΙΤΗΣΗ"  στο πλαίσιο Πράξης με τίτλο 
"ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΧΩΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ". 
Η εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών που θα αποσταλεί ταχυδρομικά 
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΑμΚΕ Φαιναρέτη να 
συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα 
προσδοκίας. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
ΑμΚΕ Φαιναρέτη www.fainareti.gr και στην ιστοσελίδα www.ygeia-pronoia.gr 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 
 
ΦΑΣΗ Α: Συγκριτική αξιολόγησης δικαιολογητικών υποψηφίων  
 
Η επιτροπή θα ελέγξει εάν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζονται παραπάνω. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει 
τη συμπλήρωση ή/και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση 
συμπληρωματικών στοιχείων, εάν κριθεί απαραίτητο. 
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Με την συμβολή της 

Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα 
αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 
 
ΦΑΣΗ Β: Προσωπική συνέντευξη  
 
Η επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στη πρώτη φάση. 
Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή δύναται να εφαρμόσει προφορική ή/και γραπτή δοκιμασία 
για την τελική επιλογή των υποψηφίων προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα 
και επάρκεια τους αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας που θα κληθούν να 
υλοποιήσουν στο πλαίσιο της Πράξης και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό 
τους προσόντα, λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος επιτυχούς ολοκλήρωσης 
της Πράξης. 

 

 

Για την εταιρεία, 

Μαρία Δάγλα 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΧΩΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ" 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ    : ................................................................................. 
 
ΟΝΟΜΑ     : ................................................................................. 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ   : ................................................................................. 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ   : ................................................................................. 
 
ΗΜ/ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  : ................................................................................. 
 
Α.Δ.Τ    : ................................................................................. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   : ................................................................................. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ................................................................................. 
 
Email    : ................................................................................. 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: .......(αριθμός)  ………………………………………………………….  (ολογράφως) 
 
         

       Ημερομηνία : ……………………………….. 

       Υπογραφή    : ……………………………….. 


