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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ  

ΠΡΟΛΗΦΗ 3 ΑΣΟΜΧΝ  

ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Ο ύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αηόμων με Ασηιζμό Ν. Μεζζηνίας, Ν.Π.Η.Γ., πνπ 

εδξεύεη ζηε Καιακάηα, ιακβάλνληαο ππόςε:  

 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2716/99, 

2. ηελ ππ. αξηζκ. πξση. Υ5β/Γ.Π.νηθ.156618/25-11-2009 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 

2444/Β’/14-12-2009), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,  

3. ηελ ππ. αξηζκ. πξση. Υ5β/νηθ.1962/21-09-2000 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 1268/Β’/19-

10-2000), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,  

4. ηελ ππ. Αξηζκ, Γ3β/ΓΠ/1193/ 23-03-2022, απόθαζε Τξνπνπνίεζεο ηεο Άδεηαο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο Απηηζκνύ «Δ.Υ.Τ.Υ.Φ.Η.Α.», 

5. ηελ ππ. αξηζκ. 1.6/2022 απόθαζε ηνπ ΓΣ ηνπ Φνξέα. 

 

Εεηά λα πξνζιάβεη 3 άηνκα Δηδηθό Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κένηροσ 

Ημέρας Ασηιζμού “Ε.Τ.Σ.Τ.Υ.Ι.Α.”, πνπ εδξεύεη ζηελ Καιακάηα (Δξγαηηθέο Καηνηθίεο 

Αζύινπ- Καιακάηα), κε ηηο εμήο εηδηθόηεηεο:  

 

1. Εργοθεραπεσηή/ηρια και, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Πλήροσς Απαζτόληζης, νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 01- 09- 2022 έως 31-07-2023 , 

2. Λογοθεραπεύηρια/ηη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Μερικής Απαζτόληζης, νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 01- 09- 2022 έως 31-07-2023 

3. Φστολόγο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Μερικής Απαζτόληζης, νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν από 01- 09- 2022 έως 31-07-2023 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη :  

1. λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο, 

2. λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ, 

3. θαηά ην ρξόλν ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο 

πξόζιεςεο:  

i)  λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή, 

ii)  λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε θαζ ππνηξνπή ή εγθιήκαηα ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

iii)  λα κελ είλαη ππόδηθνη ιόγσ παξαπνκπήο κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,  

iv)  λα κελ έρνπλ ιόγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη δελ έρεη ιήμεη ν 

ρξόλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε, 

v)  λα κελ ηεινύλ είηε ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) είηε ππό 

επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) είηε ππό ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν 

πξνεγνπκέλσλ, 

vi)  (γηα άλδξεο) λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ 

λνκίκσο απαιιαγεί από απηέο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

 Πηπρίν, αληίζηνηρν ηεο πξνο πξόζιεςε εηδηθόηεηαο, Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνύ.  

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ απαηηείηαη.  

 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Σρεηηθή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε Γνκέο Χπρηθήο Υγείαο.  

 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζέκαηα εππαζώλ νκάδσλ.  

 Δηδηθεύζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθόηεηα θαη κε ην αληηθείκελν 

 Δλαζρόιεζε κε ζέκαηα απηηζκνύ - δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ θαη 

γεληθόηεξα ζε ΑΜΔΑ. 



 

 

 

 

ΑΙΣΗΕΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΙΣΗΕΙ  

Τν έληππν ηεο αηηήζεσο είλαη ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα θαη ζα δηαηίζεηαη επίζεο από ηνλ 

ηζηόηνπν ηνπ θνξέα, www.autismmessinias.gr  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Ο θιεηζηόο θάθεινο ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε όια ηα 

αθόινπζα:  

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα)  

2. Φσηναληίγξαθν Τίηισλ ζπνπδώλ  

3. Φσηναληίγξαθν Άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο  

4. Τπρόλ βεβαηώζεηο πξόζζεησλ πξνζόλησλ 

5. Φσηναληίγξαθα βεβαηώζεσλ ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

6. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα  

7. Σπζηαηηθέο επηζηνιέο 

8. Γηα ηνπο άληξεο ππνςήθηνπο επηθπξσκέλν αληίγξαθν απνιπηεξίνπ ζηξαηνύ ή 

βεβαίσζε λόκηκεο απαιιαγήο.  

9. Βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ γηα covid-19 (ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ α.206 ηνπ Ν. 

4820/2021) ή βεβαίσζε λόζεζεο. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηεη ν ππνςήθηνο ζε απιά θσηναληίγξαθα όια ηα 

απαηηνύκελα από ηελ πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο. Τίηινη Παλεπηζηεκίσλ θαη Πηζηνπνηεηηθά 

ηα νπνία είλαη μελόγισζζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα από δηθεγόξν. Τίηινη 

ζπνπδώλ από μελόγισζζα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα έρνπλ αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ. Αλ ηα 

παξαπάλσ δελ πξνζθνκηζζνύλ, ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηόο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ 

απνξξίπηεηαη. Δπίζεο πξνθεηκέλνπ γηα πηπρία θαη ηίηινπο ζπνπδώλ, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

αλαγξάθεηαη ν βαζκόο.  

Ζ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ N.1599/1986 θαη ε αλαθξίβεηα 

ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ειεθηξνληθά ζην e - mail: 

autismmessinia@gmail.com θαη ηαρπδξνκηθά ζε έληππε κνξθή καδί κε ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιόγνπ, Δξγαηηθέο Καηνηθίεο Αζύινπ - Τ.Κ. 24100 – Καιακάηα 

σο θαη ηηο 22 Ηνπιίνπ 2022. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή θακία αίηεζε δε ζα γίλεηαη δεθηή. 

 



 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

1. Ζ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

δεηνύληαη ζηελ πξνθήξπμε, εηδάιισο ζα ζεσξείηαη κε αμηνινγήζηκε.  

2. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαζώο θαη νηαζδήπνηε κνξθήο απνδεδεηγκέλε κεηεθπαίδεπζε ή 

εμεηδίθεπζε ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο.  

3. Ψο πξνϋπεξεζία ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ε απνδεδεηγκέλε εξγαζία (βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ θαη βεβαίσζε εξγνδόηε). Ζ εζεινληηθή εξγαζία, αιιά θαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε δελ ππνινγίδνληαη σο πξνϋπεξεζία.  

4. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο.  

5. Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ αμηνινγείηαη από ην βηνγξαθηθό ηνπ θαζώο θαη από ηελ 

παξνπζία ηνπ θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  

6. Τα πξόζζεηα πξνζόληα πνπ πεξηγξάθνληαη. 

 

 Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν: 2721089978.  

 

Για ηο Δ.. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 


