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

Το.Ψ.Υ. Ν Χανίων 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας– Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Χανίων πρόκειται να αναπτύξει την 

παραγωγική δραστηριότητα: Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην 

παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χανίων – 

Ανάπτυξη δράσης: «Λειτουργία Κρητικού Εδεσματοπωλείου» που συγχρηματοδοτείται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-

2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας ο Κοι.Σ.Π.Ε. προτίθεται να 

προσλάβει: 

Α. ένα (1) Λογιστή,  με σύμβαση έργου, ο οποίος θα έχει ως αρμοδιότητα την 

παρακολούθηση των οικονομικών και λογιστικών θεμάτων των πράξεων. Ειδικότερα 

καθήκοντα θα έχει τη σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

έργου καταχωρήσεις παραστατικών – αρχειοθέτηση, έλεγχο της σκοπιμότητας στην 

πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών, έκδοση μισθοδοσιών, πληρωμή μισθοδοσιών, 

προμηθευτών, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, αναλήψεις-καταθέσεις σε 

Τράπεζες, παρακολούθηση της απορροφητικότητας σε σχέση με την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, υποβολή αποπληρωμών, τήρηση του ηλεκτρονικού λογιστικού αρχείου, επαφές 

με Δημόσιες Υπηρεσίες όπως ΔΟΥ – ΙΚΑ, κλπ. 

Β. ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη των Ληπτών ΥΨΥ, με σκοπό την κοινωνική 

ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τον 

συντονισμό, την καλή εκτέλεση και την αξιολόγηση όλων των διαδικασιών και δράσεων στο 

προαναφερθέν έργο σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Υπηρεσία και το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, τον 

αποστιγματισμό και τη δικτύωση με τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

 

Η λειτουργία του εργαζόμενου μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας, η 

κατανόηση των αρχών της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και η διαθεσιμότητα για εκπαίδευση στο 



 

 

 

 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

αντικείμενο αυτό, καθώς και η εμπειρία στη λειτουργία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

Προγραμμάτων ΕΣΠΑ θεωρούνται απαραίτητα προσόντα και κριτήρια επιλογής των 

υποψηφίων.  

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής: 

 

Π.1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 

από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές.  

Π.2. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο εργασίας- ιδιαιτέρως σε  Ευρωπαϊκά Προγράμματα & 

ΕΣΠΑ 

Π.3 Γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, υπολογιστικά φύλλα). 

Π.4 Γνώση ξένων γλωσσών 

 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

Σ.Π.1. Προϋπηρεσία σε Κοινωνικό Συνεταιρισμό ή σε τομείς Κοινωνικής Οικονομίας  

Σ.Π.2. Ιδιότητα συνεταιριστή του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων 

 

 

Τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής: 

Π.1.Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο επί 100. 

Π.2. 10 μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας έως 5 έτη. 

Π.3. 100 μόρια για τίτλο σπουδών σε Η/Υ.  

Π.4. 50 μόρια για πτυχίο καλής γνώσης και 100 μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης.  

 

Σ.Π.1. 0-36 μήνες εργασίας: 20 μόρια για κάθε μήνα (max = 720 μόρια).  

Σ.Π.2. 100 μόρια σε συνεταιριστές – ιδρυτικά μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε.  

Προφορική Συνέντευξη: 0 έως 200 μόρια.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Αίτηση πρόσληψης ενδιαφερομένου (χορηγείται στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ  

3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο 

βαθμός επίδοσης. 

5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής : 

Ι. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης. 

ΙΙ.Υπεύθυνη 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. 

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη 

εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. αντίγραφο 

τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.). 

 

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής: 

 

 Π.1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 

από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές.  

Π.2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Π.3. Εργασιακή εμπειρία  

Π.4 Γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, υπολογιστικά φύλλα). 

Π.5 Γνώση ξένων γλωσσών 
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Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

Σ.Π.1. Εθελοντική εργασία 

Σ.Π.2. Ιδιότητα συνεταιριστή του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων 

 

Τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής: 

Π.1. Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 100. 

Π.2. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

Π.3. 10 μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας από 24ο έως 60ο μήνα (max = 360 

μόρια). 

Π.4 50 μόρια για την γνώση των τριών κατηγοριών γνώσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, 

υπολογιστικά φύλλα, διαδίκτυο). 

Π.5 100 μόρια για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας και 50 μόρια για την καλή γνώση ξένης 

γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή ιταλικά 

Σ.Π.1. 0-12 μήνες εθελοντικής εργασίας: 10 μόρια για κάθε μήνα (max = 120 μόρια).  

Σ.Π.2. 100 μόρια σε συνεταιριστές – ιδρυτικά μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε.  

Η προφορική συνέντευξη μοριοδοτείται από 0 – 200 μόρια. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τα γραφεία του ΚοιΣΠΕ). 

3. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, ως εξής : 

Ι. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης. 

ΙΙ. Υπεύθυνη 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. 

4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων ξένης γλώσσας. 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου Η/Υ. 

6. Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας. 

7. Βεβαίωση συμμετοχής στο συνεταιριστικό σχήμα του ΚοιΣΠΕ (ή δυνατότητα 

αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το αρχείο του ΚοιΣΠΕ).  

8. Επικυρωμένο αντίγραφο σχετικών τίτλων σπουδών, στους οποίους θα 

αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης. 

9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
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10. Επικυρωμένο αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Επιπλέον, όσα δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη 

εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. αντίγραφο 

τίτλων ή αποδεικτικά 2ης γνώσης ξένης γλώσσας, αντίγραφα επιπλέον πιστοποιητικών 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ.). 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί όπως 

προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το ΔΣ του 

Κοι.Σ.Π.Ε. 

Επιπρόσθετα η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. 

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων η επιτροπή δύναται  να καλεί το 10% των 

πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π) και των συνεκτιμημένων 

προσόντων (ΣΠ).  

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε εξάμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του έργου 

και σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των προσληφθέντων θα γίνεται μονομερής 

καταγγελία.  

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Τσουδερών 40Β, και 

στο τηλέφωνο/fax: 2821081339  καθημερινά, από 10.00 ως 12.00.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το  πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με 

συνημμένα όλα τα απαραίτητα τα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) 

ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε 

Τσουδερών 40Β Τ.κ.73132  έως τις 10 Μαΐου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και ώρα 

14.00.  

 

 

 

 

11 Απριλίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε Χανίων 

Μαυριδάκης Αντώνιος 


