
                                                                                         
 

 

 
 

Με ηην ζσμβολή ηης Ελλάδας  

και  

ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 

    

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 
Ο ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ ΑκεΑ «ΑΛΚΤΟΝΗ» 

ΠΛΑΣΗΡΑ 9, ΝΑΤΠΑΚΣΟ 30300 

ΣΗΛ.: 26340-27313 

ΦΑΞ.: 26340-27313 

E-MAIL.: alkyoni5@otenet.gr  

 

Τν Γ.Σ. ηνπ  Σπιιόγνπ Γνλέσλ, Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»  πξόθεηηαη 

λα ιεηηνπξγήζεη Σηέγε Υπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο 9 αηόκσλ ζην λνκό 

Αηησιναθαξλαλίαο ζην Γήκν Ναππαθηίαο. 

Η δξάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ε.Π. «Αλάπηπμε 

Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ» 2007 – 2013 ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 4, κε 

βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 5140/ 29.11.2010 απόθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«Λεηηνπξγία ηέγεο Τπνζηεξηδόκελεο Δηαβίωζεο 9 αηόκωλ ζην λνκό 

Αηηωιναθαξλαλίαο ζην Δήκν Ναππαθηίαο». 

 

Αλαιπηηθόηεξα πξνθεξύζζνληαη : 

 

ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο :  

 πξνζσπηθό θξνληίδαο, 

  λνζειεπηήο, 

  θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο, 

  καγείξηζζα, 

  θαζαξίζηξηα  

 

 

ζέζεηο κεξηθήο απαζρόιεζεο :  

 

 ςπρνιόγνο,  

 λνζειεπηήο,  

 γεληθώλ θαζεθόλησλ 
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εμωηεξηθνί ζπλεξγάηεο: 
 

 ινγηζηήο 

 ζύκβνπινο δηνηθεηηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ ζεκάησλ  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο έσο ηηο 04/03/2011 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ, Πιαζηήξα 9 ζηε Ναύπαθην, κε ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  

1.  Αίηεζε 

2.  Βηνγξαθηθό ζεκείσκα   

3.  Αληίγξαθν πηπρίνπ 

4. Αληίγξαθν αλαγλώξηζεο, αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ είλαη από ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνύ 

5. Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε) 

6. Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο κε πεξηγξαθή ηνπ αζθνύκελνπ έξγνπ 

7. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ μέλσλ γισζζώλ, αλ ππάξρνπλ 

8. Σπζηαηηθέο επηζηνιέο (από πξνεγνύκελν εξγνδόηε) σο ηξεηο 

9. Πηζηνπνηεηηθό εθπιεξώζεσο ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ ή λνκίκνπ απαιιαγήο από 

απηέο. 

Έπεηηα από ηελ πξώηε επηινγή, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, όζνη 

επηιεγνύλ, ζα θιεζνύλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε από ηξηκειή επηηξνπή. 

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ζα ιεθζνύλ ππόςε, εθηόο από ηα ηππηθά πξνζόληα, ε 

πξνϋπεξεζία ή άιιε εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ θαζώο θαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο.    

 

 
Για περισσότερες πληρουορίες απεσθσνθείτε στο τηλ.: 26340-27137 (καθημερινά 12:00 έως 14:00 και 

Τρίτες απόγεσμα από 18:00 έως 20:00) 

 

 

    Ναύπαθηνο  18/02/2011 

              Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 

                                                                           

 

 

                                                                       Παλαγνπνύινπ Βαζηιηθή  


