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Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2014

       ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΗΗΗ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΥΥΥΕΕΕΡΡΡΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΣΣΣΗΗΗΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤ   

   

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικής Φροντίδας «Μέριμνα Τγείας» με 

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

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

προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών με τίτλο «Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα», ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Πάτρα ως εξής: 
 

Κωδικός 

θέσης 

Έδρα 

Τπηρεσίας 

Ειδικότητα Αριθμός Ώρες/ημέρα 

Α 1 Αθήνα Δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Σρεις (3) Οκτώ (8) 

Α 2 Θεσσαλονίκη Δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Δύο (2) Οκτώ (8) 

Α 3 Πάτρα Δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Δύο (2) Έξι (6) 

 

Τα προσόντα (Π) των υποψηφίων με κωδικό θέσης Α1, Α2 και Α3 θα πρέπει στοιχειωδώς να 

είναι τα εξής: 

Π.1. Βεβαίωση εξειδίκευσης Εκπαιδευτών Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από 

Δημόσιους Φορείς (Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Κέντρα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα κ.λπ.) ή 

βεβαίωση μέλους του Συλλόγου Δασκάλων Ε.Ν.Γ. ή βεβαίωση διδασκαλίας Ε.Ν.Γ. 400 

τουλάχιστον ωρών (από Κέντρα ή σχολές διδασκαλίας ή πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά 

προγράμματα κ.λπ.). 

Π.2.Υποχρεωτική κατά τον νόμο εκπαίδευση.  

Π.3. Εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της διδασκαλίας νοηματικής ή/και διερμηνείας σε 

προγράμματα του Ε.Ι.Κ. έως ένα (1) έτος. 

Π.4. Εμπειρία στο αντικείμενο της διδασκαλίας νοηματικής ή/και διερμηνείας έως και τρία (3) 

έτη. 

Π.5. Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή. 

Π.6. Προφορική συνέντευξη. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν: 

Σ.Π.1. Παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ. 

Σ.Π.2. Διαμονή στον τόπο υλοποίησης των προγραμμάτων 

Επιπρόσθετα στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους 

σε συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει 
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το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π) και των 

συνεκτιμώμενων προσόντων (Σ.Π.). 

Σα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής: 

Π.1. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π.2. Βαθμός απολυτηρίου πολλαπλασιαζόμενος επί 20 (max = 400 μόρια). 

Π.3. Δέκα (10) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας (max = 120 μόρια). 

Π.4. Πέντε (5) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας (max = 180 μόρια). 

Π.5. ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Π.6. Η προφορική συνέντευξη μοριοδοτείται από 0 – 300 μόρια. 

Σ.Π.1. Βεβαίωση σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. 0 – 50 μόρια. 

Σ.Π.2. Λογαριασμός ΔΕΚΟ από τον οποίο να προκύπτει η διαμονή στον τόπο υλοποίησης των 

προγραμμάτων. 

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 εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στον «Αθηνά - Ελπίς».  

Στοιχεία 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 πέντε (5) εργάσιμες  ημέρες 
 

Πρόσληψη 

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

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους. 

Επιλογή 

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

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

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

το Δ.Σ. του Αθηνά – Ελπίς. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από: 

Α) την Κοιν.Σ.Επ. «Μέριμνα Υγείας», Αιόλου 6-8 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 231-200254 

καθημερινά, από 10.00 έως 14.00 (Πληροφορίες κ. Καρανταγλής Νικόλαος). 

Β) Τον Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, στο τηλέφωνο: 210-6495251 

καθημερινά, από 10.00 έως 14.00 (Πληροφορίες κ. Κουπίδης Σωτήριος). 

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η απόδοση των εργαζομένων στην 

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

περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης. 

Σε 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 της Μέριμνας Υγείας στην Θεσσαλονίκη και του Αθηνά - Ελπίς στην Αθήνα το 
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αργότερο έως τις 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12.00. 

 

 

Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2014 

 

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

 

 

 

 

 

                    Νικόλαος Καρανταγλής                                                  Νικόλαος Αβραάμ 

                          Πρόεδρος Δ.Ε.                                                                  Πρόεδρος Δ. 


