
 

 

 

 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) 

Το.Ψ.Υ. Ν Χανίων 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας– Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Χανίων αναπτύσσει την παραγωγική 

δραστηριότητα: Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική 

διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χανίων – Ανάπτυξη δράσης: 

«Λειτουργία Κρητικού Εδεσματοπωλείου» που συγχρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

Για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας ο Κοι.Σ.Π.Ε. προτίθεται να 

προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του έργου:  

Α. ένα (1) Διαχειριστή – Εκπαιδευτή, που θα αναφέρεται στο ΔΣ και θα προΐσταται του 

πρόσθετου προσωπικού . Θα παρέχει κάθε είδους οργανωτική και τεχνική υποστήριξη στο 

προσωπικό προκειμένου για την εύρυθμη, ομαλή και κερδοφόρα λειτουργία του 

καταστήματος και θα είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες που θα αφορούν στην ομαλή 

λειτουργία του. Συγκεκριμένα θα μεριμνά για τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τις 

απαιτήσεις λειτουργίας μικρού παρασκευαστηρίου τροφίμων, την οργάνωση προμηθειών 

σύμφωνα με τις αγορανομικές, διατάξεις σε συνεργασία με το γραφείο προμηθειών, την 

πρόβλεψη της ζήτησης, τις αρχές κοστολόγησης, το συντονισμό του προσωπικού, την 

προβολή- διαφήμιση, την τήρηση ταμείου, κλπ. 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος του καταστήματος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της 

παρακολούθησης του προσωπικού για την ομαλή κοινωνική επανένταξη και εργασιακή 

αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό θα προτιμηθεί 

άτομο με σχετική εμπειρία και διαθεσιμότητα για εκπαίδευση στο αντικείμενο αυτό. 
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής: 

Π1: Σπουδές σε επαγγέλματα σχετικά με χώρους μαζικής εστίασης–παρασκευής 

και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήρια) 

Π2: Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος σε αντίστοιχο τμήμα μαζικής εστίασης.  

Π3: Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Π4:Γνώση αγγλικής γλώσσας,  

Π5:Γνώση χειρισμού των προγραμμάτων γραφείου στον Η/Υ και καλή γνώση χρήσης 

διαδικτύου. 

Σημείωση: 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. 

Π6: Δίπλωμα οδήγησης  

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

Σ.Π.1. Ιδιότητα Συνεταιριστή – Ιδρυτικού μέλους του Κοι.Σ.Π.Ε.  

Σ.Π.2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της κοινωνικής ένταξης  

Σ.Π.3. Παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων κλπ σχετικά με ευπαθείς ομάδες  

ΣΠ.4. Κάρτα ανεργίας  

Σ.Π.5. Συστατικές επιστολές 

Επιπρόσθετα στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους 

υποψήφιους σε συνέντευξη.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ειδικές σπουδές στο 
αντικείμενο της 

εργασίας 
30 μόρια Τίτλοι σπουδών  
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Εργασιακή εμπειρία 
10 μόρια ανά έτος 

εργασιακής 
εμπειρίας 

Αντίγραφο σύμβασης 
τυχόν προηγούμενης 
εργασίας. Βεβαίωση 

με αναλυτική 
περιγραφή 

καθηκόντων. 
Συστάσεις. 

Μέχρι 5 έτη 

Ολοκληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχετικά αποδεικτικά  

Γνώση Αγγλικής 
γλώσσας  

20 μόρια για άριστη 
γνώση, 10 μόρια 
για καλή γνώση 

Σχετικές βεβαιώσεις  

Γνώση και χρήση Η/Υ 
(Word/Excel/Internet) 

10 μόρια Σχετικές βεβαιώσεις  

Δίπλωμα οδήγησης ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχετικά αποδεικτικά  

Ειδική επαγγελματική 
εμπειρία στον χώρο της 

κοινωνικής ένταξης. 
10 μόρια Σχετικές βεβαιώσεις 

Είναι αποδεκτή 
και εθελοντική 

εργασία 

Συνεταιριστές – Ιδρυτικά 
μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. 

20 μόρια Σχετική Βεβαίωση  

Παρακολούθηση 
σεμιναρίων, ημερίδων 

κλπ σχετικά με ευπαθείς 
ομάδες 

10 μόρια 
Βεβαιώσεις 
συμμετοχής 

 

Κάρτα ανεργίας 20 μόρια 

Κάρτα ανεργίας σε 
ισχύ κατά την 
ημερομηνία 

υποβολής της 
αίτησης 

 

Προφορική συνέντευξη 0-100 μόρια   
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση πρόσληψης ενδιαφερομένου (χορηγείται στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ  

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών,  

5. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας,  

6. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας  

7. Αντίγραφο Διπλώματος οδήγησης 

8. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού  

 

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη 

εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. αντίγραφο 

τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, παρακολούθηση σεμιναρίων, συστατικές επιστολές 

κ.λ.π.). 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί όπως 

προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το ΔΣ του 

Κοι.Σ.Π.Ε. 

Επιπρόσθετα η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. 

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε εξάμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του έργου 

και σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των προσληφθέντων θα γίνεται μονομερής 

καταγγελία.  

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Τσουδερών 40Β, και 

στο τηλέφωνο/fax: 2821081339 καθημερινά, από 10.00 ως 12.00.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με 

συνημμένα όλα τα απαραίτητα τα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) 

ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε 

Τσουδερών 40Β Τ.κ.73132 εως 13/2/15 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και ώρα 14.00.  

 

 

 

29 Ιανουαρίου 2015 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε Χανίων 

 

Μαυριδάκης Αντώνιος 


