
    

   

 
 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  234/17-09-2013  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Σν Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «Εσνδόρνο Πεγή» ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο "ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΩΖ (ΤΓ-ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ) 4 ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ, "ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ", ηνπ Δ.Π «ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 2007-2013» Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 10: «Πιήξεο 

ελζσκάησζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηώλ ζηηο 8 

Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο». 

 

Αλαθνηλώλεη ηελ πξνθήξπμε (4) ηεζζάξσλ ζέζεσλ θξνληηζηώλ ΑκεΑ κε εηδηθόηεηα: 
 

ΠΔ/ΣΔ Κοινωνικών Λειηοσργών ή ΠΔ Κοινωνικών Δπιζηημών ή ΠΔ Κοινωνιολόγων ή 

ΣΔ Δργοθεραπεσηών ή ΠΔ/ΣΔ Νοζηλεσηών/ηριών. 

Καη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππνςεθίνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε.  

Γηα ηηο ζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο απηήο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηέρνπλ έλαλ από ηνπο 

νξηδόκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ.   

 

ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 

ΠΔ/ΣΔ Κοινωνικών Λειηοσργών α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα  Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή  Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο  ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  
ή α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ.  

ή ΠΔ Κοινωνικών Δπιζηημών α) Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

ή ΠΔ Κοινωνιολόγων Πηπρίν Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

θαη Ηζηνξίαο ΑΔΗ Παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο 

αιινδαπήο. 

ή ΣΔ Δργοθεραπεσηών α) Πηπρίν ή δίπισκα Δξγνζεξαπείαο ή αληίζηνηρν   θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν 

ή δίπισκα Σ.Δ.Η. ή Π..Δ. (Σ.Δ.Η.) ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκώλπκν 

ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δξγνζεξαπεπηή. 

ή ΠΔ/ΣΔ Νοζηλεσηών/ηριών α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  

ή α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  

β)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή-Ννζειεύηξηαο,  

γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή 

Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ) ζε ηζρύ.  



 

 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α)Δμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν, β) πξνεγνύκελε εκπεηξία, γ) θνηλσληθή  ελαζρόιεζε θαη 

πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, δ) θαιή γλώζε ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ηεο Γνκήο. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σίηινο ζπνπδώλ ν βαζκόο ηνπ βαζηθνύ 

ηίηινπ ζπνπδώλ  
Σίηινο ζπνπδώλ από ηνλ νπνίν λα 

πξνθύπηεη ε βαζκνινγία 
 

Δμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο 

(εηδηθέο ζπνπδέο, 

θξνληίδα αηόκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε) 

5 βαζκνύο 

α) κεηαπηπρηαθό ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο, ή 

β) Βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο 

ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξηώλ, εκεξίδσλ 

θιπ ζην αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

Δηδηθή εκπεηξία ζηε 

δηαβίσζε αηόκσλ κε 

λ. π. (ΤΓ ή 

Ξελώλεο) ή ζε 

πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο θαη 

θξνληίδαο αηόκσλ κε 

αλαπεξία 

10 βαζκνύο/γηα θάζε 

έηνο εκπεηξίαο θαη 

έσο 40 βαζκνύο 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε 

κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 

ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη 

ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δεηείηαη 

βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

αζθαιηζηηθνύ θνξέα, βεβαίσζε 

θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή εξγνδόηε. 

Πξνζκεηξάηε ε εκπεηξία 

έσο 4 έηε  

Κνηλσληθή 

ελαζρόιεζε θαη 

πξνζθνξά 

εζεινληηθήο 

εξγαζίαο ζε Φνξείο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ 

παξόκνηεο Γνκέο 

(ηέγεο, μελώλεο 

θ.ι.π.) 

10 βαζκνύο/γηα θάζε 

έηνο εζεινληηθήο 

εξγαζίαο θαη έσο 20 

βαζκνύο 

Βεβαίσζε από Φνξείο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ παξόκνηεο Γνκέο 

(ηέγεο), από όπνπ λα πξνθύπηεη ν 

ρξόλνο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο 

κε εκεξνκελίεο, σξάξηα θαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ 

Πξνζκεηξάηε ε 

εζεινληηθή ελαζρόιεζε 

έσο 2 έηε θαηά ηελ 

ηειεπηαία 5εηία 

Γλώζε ηνπ 

θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο 

Γνκήο  

5 βαζκνύο 
Πηζηνπνηεηηθό εληνπηόηεηαο ή 

απνδεηθηηθό θαηνηθίαο  
Καηά ηελ ηειεπηαία 5εηία 

Γηαδηθαζία 

ζπλέληεπμεο 
0-20 βαζκνύο 

Οη ππνςήθηνη πνπ πιεξνύλ ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα (ΣΤΠΗΚΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ), ζα θιεζνύλ 

ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε από 

ηξηκειή επηηξνπή επηινγήο. 

 

ΤΝΟΛΟ         100   
 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα καο http://zoodohos.com/ 
 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ  Δηδηθή έληππε Αίηεζε - Τπεύζπλε Γήισζε κε 

ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά αποκλειζηικά ηατσδρομικώς με ζσζηημένη επιζηολή  

ζηε δηεύζπλζε: 

Κένηρο Διδικών Παιδιών «ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ» 

Οδόο: Μηθξάο Αζίαο ηαζκόο Α.Σ. Ο.Σ.Δ., 

Νέα Αιηθαξλαζζόο, 

71601 Ζξάθιεην Κξήηε 
«Γηα ηελ Πξνθήξπμε 234/17-09-2013 ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο "ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΔΓΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΩΖ (ΤΓ-ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ) 4 ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

ΚΡΖΣΖ, "ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ" » 

http://zoodohos.com/


 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ 

 

1. Αίηεζε (Δηδηθή έληππε Αίηεζε - Τπεύζπλε Γήισζε) 

2. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο  

3. Σίηινο πνπδώλ (Πηπρίν ή Γίπισκα) 

4. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη) 

5. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (αλαιπηηθό) 

6. Σίηινο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν εξγαζίαο (εάλ ππάξρεη) 

7. Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο ή/θαη εζεινληηθήο εξγαζίαο κε εκεξνκελίεο, σξάξηα θαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ (εάλ ππάξρνπλ) 

8. Απνδεηθηηθό θαηνηθίαο ή Πηζηνπνηεηηθό εληνπηόηεηαο 

 

Σημείωζη: Όλα ηα παραπάνω δικαιολογηηικά θα πρέπει να είναι πρωηόησπα ή νομίμως 

επικσρωμένα. 

 

Ως καηαληκηική ημερομηνία καηάθεζης ηων αιηήζεων ορίζεηαι η ήμερα 

Παραζκεσή 18/10/2013 (15 εκέξεο από ηε Γεκνζίεπζε). 

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ 

θαθέινπ απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 

ππνςεθίσλ. 

 

 

Σα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ θαη από ηελ 

ηζηνζειίδα καο www.zoodohos.com  

 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2810 344094 θαη 2810 224699 ,  

e-mail: zoodohos@otenet.gr   

 

 

 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

ΗΧΑΝΝΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη  

ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 
 

 
 

www.ygeia-pronoia.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

http://www.zoodohos.com/
mailto:zoodohos@otenet.gr

