
 

 
 

 

 
 

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

8ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

«««   ΑΑΑΘΘΘΗΗΗΝΝΝΑΑΑ   ΕΕΕΛΛΛΠΠΠΙΙΙΣΣΣ      »»»   
   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΛΛΛΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΕΕΕΡΡΡΟΟΟΝΝΝΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   
   
Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έδρα την Αθήνα υλοποιεί την 
παραγωγική δραστηριότητα με τίτλο: Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην 
παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής – 
Ανάπτυξη δράσης: «Συνεργείο καθαρισμού & Διαχείρισης Πρασίνου». Η δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 
Για τις ανάγκες λειτουργίας της άνω δραστηριότητας θα προσληφθεί προσωπικό για την 
κάλυψη των παρακάτω θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: 
 
Δυο (2) επαγγελματίες – εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης με ειδικότητα Καθαριστή. 
Αναλυτικότερα:  
 
Δυο (2)  επαγγελματίες – εκπαιδευτές, οι οποίοι απαιτείται να  διαθέτουν έως δέκα 
(10) έτη εμπειρίας και γνώσεων στα αντικείμενα καθαρισμού εσωτερικών χώρων, ή / 
και καθαρισμού εξωτερικών χώρων. Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται ως εξής: 

Π.1. Προϋπηρεσία.   

I. 0-120 μήνες, 5 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας, 

 

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν: 
Σ.Π.1.  Εθελοντική εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις: 

I. 0-12 μήνες, 5 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας, 

Σ.Π.2. Άδεια Οδήγησης  

Σ.Π.3. Προφορική Συνέντευξη 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε 
συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να 
καλέσει το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π) και 
των συνεκτιμημένων προσόντων (ΣΠ). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Βιογραφικό σημείωμα, 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα 

αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης, 
3. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας, 
4. Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις, 
5. Αντίγραφο άδειας οδήγησης, 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Π.1. Προϋπηρεσία - Εμπειρία 600 μόρια 
Σχετικά 
πιστοποιητικά 
 

Προσμετρείται η 
ανεργία των τελευταίων 
10 ετών 

Σ.Π.1 

 
Εθελοντική εργασία έως 
δώδεκα 12 μήνες 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

60 μόρια 
Σχετικά 
πιστοποιητικά 
 

Προσμετρείται η 
προϋπηρεσία  των 
τελευταίων 
12 μηνών 

Σ.Π.2 Άδεια Οδήγησης 40 μόρια 
Σχετικά 
πιστοποιητικά 

Προσκόμιση βεβαίωσης 

Σ.Π.3. Προφορική Συνέντευξη 

 

     50 μόρια 
Συνέντευξη 
υποψηφίων 

Τριμελής Επιτροπή 
Προσλήψεων 

ΣΥΝΟΛΟ 750 μόρια  
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6. Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - 
Ελπίς» ή από την ιστοσελίδα του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς»: 
http://www.athena-elpis.gr). 

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Επιπλέον, όσα δικαιολογητικά κρίνουν οι υποψήφιοι ότι μπορούν να συμβάλλουν 
στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και 
ικανοτήτων τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, η αίτηση του 
υποψήφιου απορρίπτεται. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί όπως 
προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από την τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το Δ.Σ. 
του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς». 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς», 
Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο/fax: 210-6495251 καθημερινά, από 10.00΄ έως 
12.00΄. 

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των επιμέρους στόχων 
που θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. Σε περίπτωση αρνητικής 
αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένα 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία 
του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-
elpis@hotmail.com το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10.00΄. 

 

15 Ιουλίου 2014 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε.  «Αθηνά - Ελπίς» 

κ. Αβραάμ Νικόλαος 
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