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    Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 

8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. ΑΣΣΙΚΗ 

«««    ΑΑΑΘΘΘΗΗΗΝΝΝΑΑΑ    ---    ΕΕΕΛΛΛΠΠΠΙΙΙ    »»»    

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΗΗΗ    ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΗΗΗ    ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΕΕΕΡΡΡΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ    

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗΝΝΝ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤ    

   

Η Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ – Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ» με ζδρα τθν Ακινα πρόκειται να 

αναπτφξει τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα:  

Ζνταξθ ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα από τθ 

λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικισ – Ανάπτυξθ δράςθσ: «Τπθρεςιών παροχισ 

μαηικισ εςτίαςθσ - catering», 

που ςυγχρθματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΥΥΚΑ) και 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ» 2007-2013 του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - 

Ελπίσ» προτίκεται να προςλάβει προςωπικό για τθν κάλυψθ των παρακάτω κζςεων με 

ςχζςθ εργαςίασ μερικισ απαςχόλθςθσ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου: 

Δφο (2) Επαγγελματίεσ Μαηικισ Εςτίαςθσ (ενδεικτικά: μάγειρασ, βοθκόσ μάγειρα, 

υπεφκυνοσ οργάνωςθσ υπθρεςιών μαηικισ εςτίαςθσ, βοθκόσ τραπεηοκόμου), οι οποίοι 

κα μεριμνοφν για τθν οργάνωςθ και marketing τθσ υπθρεςίασ μαηικισ εςτίαςθσ, κακϊσ και 

για τθν παραγωγι γευμάτων για κάκε δυνθτικό πελάτθ. 

 

ΣΤΠΙΚΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Τα προςόντα των υποψθφίων κα πρζπει ςτοιχειωδϊσ να είναι τα εξισ: 

Π.1. Πτυχίο ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από τισ 

αρμόδιεσ Ελλθνικζσ αρχζσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ λυκειακισ ι μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ-

κατάρτιςθσ (ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.λπ.). 

Π.2. Εργαςιακι εμπειρία ζωσ ζνα (1) ζτοσ. 
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Π.3. Εργαςιακι εμπειρία ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ ζωσ ζνα (1) ζτοσ. 

Π.4. Για τουσ άνδρεσ ολοκλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ. 

 

Συνεκτιμϊμενα προςόντα αποτελοφν: 

Σ.Π.1. Εκελοντικι εργαςία ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ. 

Σ.Π.2. Ιδιότθτα ςυνεταιριςτι – ιδρυτικοφ μζλουσ  του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ». 

Σ.Π.3. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. 

Σ.Π.4. Γνϊςθ χριςθσ Η/Υ (επεξεργαςία κειμζνου, διαδίκτυο, υπολογιςτικά φφλλα). 

Σ.Π.5. Προφορικι ςυνζντευξθ. 

Σ.Π.6. Διακεκριμζνθ εμπειρία. 

Σ.Π.7. Παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων, θμερίδων κ.λπ. 

 

Σε περίπτωςθ μεγάλου πλικουσ υποψθφιοτιτων θ επιτροπι οφείλει να καλζςει το 10% 

των πρωτευςάντων από τθν μοριοδότθςθ των προςόντων (Π) και των ςυνεκτιμϊμενων 

προςόντων (ΣΠ). 

Σα παραπάνω κριτιρια μοριοδοτοφνται ωσ εξισ: 

Π.1. Βακμόσ πτυχίου πολλαπλαςιαηόμενοσ επί 10. 

Π.2. Εργαςιακι εμπειρία ζωσ ενόσ (1) ζτουσ. 

10 μόρια ανά μινα επαγγελματικισ εμπειρίασ (120 μόρια το ανϊτερο). 

Π.3. Εργαςιακι εμπειρία ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ ζωσ ενόσ (1) ζτουσ. 

15 μόρια ανά μινα επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ (180 

μόρια το ανϊτερο). 

Π.4. Κριτιριο ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

 

Σ.Π.1. 0-12 μινεσ εκελοντικισ εργαςίασ: 1 μόριο για κάκε μινα (12 μόρια το ανϊτερο).  

Σ.Π.2. 10 μόρια ςε Συνεταιριςτζσ – Ιδρυτικά μζλθ του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ». 

Σ.Π.3. 30 μόρια για πτυχίο καλισ γνϊςθσ και 50 μόρια για πτυχίο άριςτθσ γνϊςθσ. 

Σ.Π.4. 30 μόρια για τίτλο ςπουδϊν ςε Η/Υ. 

Σ.Π.5. Η προφορικι ςυνζντευξθ μοριοδοτείται από 0 ζωσ 100 μόρια. 

Σ.Π.6. Συςτατικζσ επιςτολζσ, αντίγραφο ςφμβαςθσ τυχόν προθγοφμενθσ εργαςίασ, 

βεβαιϊςεισ με αναλυτικι περιγραφι κακθκόντων κ.λπ. 

Σ.Π.7. Βεβαιϊςεισ ςχετικϊν ςεμιναρίων, θμερίδων κ.λπ. 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν. 

3. Αποδεικτικά τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ, ωσ εξισ : 

I. Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να 

αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. 

II. Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του ν. 

1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται, επακριβϊσ, ο χρόνοσ και το 

είδοσ τθσ εμπειρίασ του κακϊσ και τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ 

προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό 

πρόςωπο. 

4. Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (για άρρενεσ). 

5. Αποδεικτικά γνϊςθσ Η/Υ. 

6. Βεβαίωςθ εκελοντικισ εργαςίασ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ. 

7. Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο ςυνεταιριςτικό ςχιμα του ΚοιΣΠΕ (ι δυνατότθτα 

αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ από το αρχείο του ΚοιΣΠΕ). 

8. Αίτθςθ ενδιαφερομζνου (χορθγείται από τα γραφεία του ΚοιΣΠΕ ι από τθν ιςτοςελίδα 

του ΚοιΣΠΕ: http://www.athena-elpis.gr). 

9. Επικυρωμζνο αντίγραφο των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ. 

10. Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να 

δθλϊνονται ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά είναι ακριβι αντίγραφα των πρωτοτφπων 

και δεν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία ι αλλοιωκεί. 

 

Επιπλζον, οι υποψιφιοι δφναται να προςκομίςουν οποιοδιποτε δικαιολογθτικό εκτιμοφν 

ότι κα ςυμβάλλει ςτο να ςχθματιςτεί μια πλθρζςτερθ εικόνα των προςόντων και 

ικανοτιτων τουσ (ενδεικτικά αναφζρονται βεβαιϊςεισ με αναλυτικι περιγραφι 

κακθκόντων, ςυςτατικζσ επιςτολζσ κ.λπ.). 

ΗΜΕΙΩΗ : 

Αν δεν υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά, θ αίτθςθ του 

υποψιφιου απορρίπτεται. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η επιλογι των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί όπωσ προβλζπεται ςτον εςωτερικό κανονιςμό, 
από τθν τριμελι επιτροπι προςλιψεων και το ΔΣ του ΚοιΣΠΕ «Ακθνά - Ελπίσ». 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο: 210-6495251 κακθμερινά, από 10:00 ζωσ 12:00. 

Ιδιαιτζρωσ αναφζρεται ότι κάκε τρίμθνο κα αξιολογείται θ επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων που 
κα προκφπτουν από τθν περιγραφι των κακθκόντων. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ 
δφναται να γίνει μονομερισ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα, με ςυνθμμζνα τα 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά (πτυχία, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κ.λπ.) ςτα γραφεία του 
ΚοιΣΠΕ «Ακθνά - Ελπίσ» ι ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com το 
αργότερο ζωσ τισ 22 Απριλίου 2015 και ϊρα 14.00. 

 

7 Απριλίου 2015 

Ο  Πρόεδροσ του Δ.. ΚοιΠΕ «Ακθνά - Ελπίσ» 

Αβραάμ Νικόλαοσ 

 


