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Κοι..Π.Ε.«Αθηνά - Ελπίς»      Κοιν..Επ. «Μέριμνα Τγείας» 

Παράσχου 23, Γκύζη, Αθήνα, ΣΚ 11473     Αιόλου 6-8, Θεσ/κη, ΣΚ 54634 

: 210 64 95 251       : 2310 200254 

:e-mail: koispe_athina-elpis@hotmail.com    :e-mail: merimna.ygeias@gmail.com 
www.athena-elpis.gr       www.merimnaygeias.gr  

 

Αθήνα 11 Υεβρουαρίου  2014                 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΗΗΗ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΥΥΥΕΕΕΡΡΡΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΣΣΣΗΗΗΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤ   

   

Η Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν..Επ.) Κοινωνικής Υροντίδας «Μέριμνα Τγείας» με 

έδρα την Θεσσαλονίκη και η Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν..Επ.) Ένταξης 

Κοι..Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς» με έδρα την Αθήνα στο πλαίσιο υποστήριξης της υλοποίησης του 

προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών με τίτλο «Πρώιμη ανίχνευση και έγκαιρη 

παρέμβαση στην παιδική βαρηκοΐα και κώφωση, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», ανακοινώνουν 

την πρόσληψη ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη ως εξής: 
 

Κωδικός 

θέσης 

Έδρα 

Τπηρεσίας 

Ειδικότητα  

Αριθμός 

 

Ώρες/ημέρα 

Γ1 Αθήνα ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ΩΡΛ Σρείς (3) Έξι (6) 

 

Σα προσόντα των υποψηφίων με κωδικό θέσης Γ1 θα πρέπει να είναι τα εξής: 

Π.1. Πτυχίο Ιατρικής χολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΣΑΠ. 

Π.2. Κατοχή τίτλου ειδικότητας Ω.Ρ.Λ. 

Π.3. Κατοχή αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. 

Π.4. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία έως δύο (2) έτη. 

Π.5. Επαγγελματική εμπειρία έως τέσσερα (4) έτη.   

Π.6. Προφορική συνέντευξη.  

Π.7. Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή. 

 

υνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν: 

.Π.1. Γνώση αγγλικής γλώσσας. 

.Π.2. Γνώση ξένης γλώσσας (πλην αγγλικής). 

.Π.3. Γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα:  

i) επεξεργασίας κειμένων,  

ii) υπολογιστικών φύλλων,  

iii) διαδικτύου. 

.Π.4. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή ή/και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 

.Π.5. υμμετοχή σε σεμινάρια σε συναφή με την ειδικότητα γνωστικά αντικείμενα.  

.Π.6. Παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων κλπ. σε συναφή με την ειδικότητα γνωστικά 

αντικείμενα.  

.Π.7. Κλινική εμπειρία σε Ω.Ρ.Λ. εξέταση καθώς και σε Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεις σε ασθενείς 

βρεφικής ή παιδικής ηλικίας. 

.Π.8. Εθελοντική εργασία σε Κοινωνικές υνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν..Επ.).  

mailto:koispe_athina-elpis@hotmail.com
http://www.athena-elpis.gr/
http://www.merimnaygeias.gr/


  

2 
 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. ε 

περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει το 10% των 

πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π.) και των συνεκτιμώμενων 

προσόντων (.Π.). 
 

Σα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής: 

Π.1. Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 30 (max = 300 μόρια). 

Π.2. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΦΙ. 

Π.3. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΦΙ. 

Π.4. Δέκα (10) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας (max = 200 μόρια). 

Π.5. Πέντε (5) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας (max = 200 μόρια). 

Π.6. Προφορική συνέντευξη έως 400 μόρια. 

Π.7. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΦΙ. 

 

.Π.1. Εκατό (100) μόρια για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 50 μόρια για την 

καλή γνώση της.  

.Π.2. Πενήντα (50) μόρια για την καλή γνώση άλλης γλώσσας. 

.Π.3. Έως εξήντα (60) μόρια για την γνώση των τριών κατηγοριών γνώσης Η/Τ (επεξεργασία 

κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, διαδίκτυο). 

.Π.4. Έως εκατό (100) μόρια ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των δημοσιεύσεων 

.Π.5. Έως εκατό (100) μόρια. 

.Π.6. Έως εκατό (100) μόρια. 

.Π.7. Έως εκατό (100) μόρια. 

.Π.8. Έως πενήντα (50) μόρια. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο σχετικών τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται 

αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος   

4. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας. 

5. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού απαιτούνται: 

Α) Αντίγραφο πτυχίου αλλοδαπής. 

Β) Επίσημη μετάφραση του πτυχίου. 

Γ) Ισοτιμία του πτυχίου από το ΔΟΑΣΑΠ. 

6. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, ως εξής : 

I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να 

αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 

II. Τπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το 

είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 

προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. 

7. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων ξένης γλώσσας. 

8. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου Η/Τ. 

9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
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10. Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από την ιστοσελίδα του Κοι..Π.Ε. 

www.athena-elpis.gr). 

11. Επικυρωμένο αντίγραφο των δυο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου 

Σαυτότητας. 

12. Ανάτυπα δημοσιεύων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, υποβάλλονται 

κατά την κρίση του υποψηφίου. Δύναται να ζητηθεί από τον κρινόμενο 

υποψήφιο/α να προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία 

αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμα. 

13. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε σεμινάρια. 

14. Πιστοποιητικά παρακολούθησης ημερίδων, συνεδρίων κ.τ.λ. 

Επιπλέον, όσα δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 

των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου. 

ΗΜΕΙΩΗ : 

Αν δεν υποβληθούν τα προαναφερθέντα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, η αίτηση 

του υποψήφιου απορρίπτεται. 

 

 

Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την ιστοσελίδα 

του «Αθηνά – Ελπίς»: www.athena-elpis.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

άλλο πρόσωπο στον «Αθηνά - Ελπίς».  

 

τοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας: 210-6495251. 

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία 
ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες  ημέρες 
 

Πρόσληψη 

Σο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

Επιλογή 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί βάσει του 

εσωτερικού κανονισμού του Κοι..Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» και της προγραμματικής συμφωνίας 

μεταξύ των δύο Κοιν..Επ., από την επιτροπή προσλήψεων, την Δ.Ε. της Μέριμνας Τγείας και 

το Δ.. του Αθηνά – Ελπίς. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από: 

Σον Κοι..Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, στο τηλέφωνο: 210-6495251 καθημερινά, 

από 10.00 έως 14.00 (Πληροφορίες κ. Κουπίδης ωτήριος). 
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Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η απόδοση των εργαζομένων στην 

επίτευξη των επιμέρους στόχων που θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. ε 

περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης. 

 

ε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με 

συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα 

γραφεία του Αθηνά - Ελπίς στην Αθήνα το αργότερο έως τις 25 Υεβρουαρίου 2014 και ώρα 

13.00. 

 

 

 

    Κοιν..Επ. «Μέριμνα Τγείας»                                            Κοι..Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς   

 

 

 

 

 

                 Νικόλαος Καρανταγλής                                                Νικόλαος Αβραάμ 

                       Πρόεδρος Δ.Ε.                                                              Πρόεδρος Δ. 


