
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  266/16-11-2016  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»  

 

Ανακοινώνει την προκήρυξη (1) μίας θέσης φροντιστή ΑμεΑ σε Στέγη Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) με ειδικότητα: 

 

ΤΕ Εργοθεραπευτών ή ΠΕ Ειδικής Αγωγής. 

Και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση.  

Για τη θέσης της προκήρυξης αυτής οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν έναν από τους 

οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται παρακάτω.   

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
ΤΕ Εργοθεραπευτών α) Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ή αντίστοιχο   κατά ειδικότητα 

πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. 

ή ΠΕ Ειδικής Αγωγής α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ειδικής Αγωγής της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,  

ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ τμήματος Κοινωνικών – Φιλοσοφικών Σπουδών με μεταπτυχιακό 

τίτλο στην Ειδική Αγωγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α)Εξειδίκευση στο αντικείμενο, β) προηγούμενη εμπειρία, γ) κοινωνική  ενασχόληση και 

προσφορά εθελοντικής εργασίας, δ) καλή γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της Δομής. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τίτλος σπουδών ο βαθμός του βασικού 

τίτλου σπουδών  
Τίτλος σπουδών από τον οποίο να 

προκύπτει η βαθμολογία 
 

Εξειδίκευση στο 

αντικείμενο εργασίας 

(ειδικές σπουδές, 

φροντίδα ατόμων με 

νοητική υστέρηση) 

5 βαθμούς 

α) μεταπτυχιακό στο αντικείμενο 

εργασίας, ή 

β) Βεβαιώσεις παρακολούθησης 

σεμιναρίων, συνεδριών, ημερίδων 

κλπ στο αντικείμενο εργασίας 

 

Ειδική εμπειρία στη 

διαβίωση ατόμων με ν. υ. 

(ΣΥΔ ή Ξενώνες) ή σε 

προγράμματα κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και 

φροντίδας ατόμων με 

αναπηρία 

10 βαθμούς/για κάθε 

έτος εμπειρίας και έως 

40 βαθμούς 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά 

τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι 

μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για όλες τις περιπτώσεις ζητείται 

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα, βεβαίωση και συστατική 

επιστολή εργοδότη. 

Προσμετράτε η 

εμπειρία έως 4 έτη  

Κοινωνική ενασχόληση 

και προσφορά 

εθελοντικής εργασίας σε 

Φορείς που λειτουργούν 

10 βαθμούς/για κάθε 

έτος εθελοντικής 

εργασίας και έως 20 

βαθμούς 

Βεβαίωση από Φορείς που 

λειτουργούν παρόμοιες Δομές 

(Στέγες), από όπου να προκύπτει ο 

χρόνος της εθελοντικής εργασίας με 

ημερομηνίες, ωράρια και αναλυτική 

Προσμετράτε η 

εθελοντική ενασχόληση 

έως 2 έτη κατά την 

τελευταία 5ετία 



παρόμοιες Δομές (Στέγες, 

ξενώνες κ.λ.π.) 

περιγραφή καθηκόντων 

Γνώση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος της Δομής  
5 βαθμούς 

Πιστοποιητικό εντοπιότητας ή 

αποδεικτικό κατοικίας  

Κατά την τελευταία 

5ετία 

Διαδικασία συνέντευξης 

0-20 βαθμούς 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια (ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), θα κληθούν 

σε προσωπική συνέντευξη από 

τριμελή επιτροπή επιλογής. 

 

ΣΥΝΟΛΟ         100   
 

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας http://zoodohos.com/ 
 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  Ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή  

στη διεύθυνση: 

Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 

Οδός: Μικράς Ασίας Σταθμός Α.Τ. Ο.Τ.Ε., 

Νέα Αλικαρνασσός, 

71601 Ηράκλειο Κρήτη 
«Για την Προκήρυξη 266/16-11-2016 στα πλαίσια της Πράξης "ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) 4 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ, "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" » 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

1. Αίτηση (Ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση) 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας  

3. Τίτλος Σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) 

4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

5. Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό) 

6. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο εργασίας (εάν υπάρχει) 

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και εθελοντικής εργασίας με ημερομηνίες, ωράρια και 

αναλυτική περιγραφή καθηκόντων (εάν υπάρχουν) 

8. Αποδεικτικό κατοικίας ή Πιστοποιητικό εντοπιότητας 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η ήμερα 

Παρασκευή 02/12/2016 (15 ημέρες από τη Δημοσίευση). 

-Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 

φακέλου αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων. 

-Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται από τη Γραμματεία του Κέντρου και από την 

ιστοσελίδα μας www.zoodohos.com  

-Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810 344094 και 2810 224699 ,  

e-mail: zoodohos@otenet.gr   

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

ΑΝΝΑ ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

http://zoodohos.com/
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