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ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ
24100- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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site: www.autismmessinias.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας, Ν.Π.Ι.Δ., που
εδρεύει στη Καλαμάτα, λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99,
2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/1412-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-102000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. την υπ. αριθμ. 11.3/2021, 06/ 11/ 2021 απόφαση του ΔΣ του Φορέα.
Ζητά να προσλάβει 2 άτομα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με τις εξής ειδικότητες:
α) Εργοθεραπευτή / τρια και, β) Λογοθεραπευτή / τρια με σχέση εξαρτημένης εργασίας
μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου για τη χρονική περίοδο από 10- 01- 2022 έως 31-07-2022.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
1.

Εργοθεραπευτής/ τρια για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με

Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας “Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α.”, που εδρεύει στην Καλαμάτα (Εργατικές Κατοικίες ΑσύλουΚαλαμάτα),

2.

Λογοθεραπευτής/ τρια για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με

Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας “Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α.”, που εδρεύει στην Καλαμάτα (Εργατικές Κατοικίες ΑσύλουΚαλαμάτα)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1.

να είναι Έλληνες πολίτες,

2.

να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν,
3.

κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο της

πρόσληψης:
i) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή,
ii) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
iii)

να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
iv) να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο
χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,
v)

να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων,
vi) (για άνδρες) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως
απαλλαγεί από αυτές.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Πτυχίο, αντίστοιχο της προς πρόσληψη ειδικότητας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού
ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος, στις ειδικότητες που απαιτείται.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Σχετική εργασιακή εμπειρία σε Δομές Ψυχικής Υγείας
 Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ευπαθών ομάδων
 Ειδικεύσεις σχετικές με την ειδικότητα και με το αντικείμενο
 Ενασχόληση με θέματα αυτισμού - διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και γενικότερα σε
ΑΜΕΑ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το έντυπο της αιτήσεως είναι συνημμένο στην παρούσα και θα διατίθεται επίσης από τον
ιστότοπο του φορέα, www.autismmessinias.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κλειστός φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα
ακόλουθα:
1.

Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένη στην παρούσα)

2.

Φωτοαντίγραφο Τίτλων σπουδών

3.

Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

4.

Τυχόν βεβαιώσεις πρόσθετων προσόντων

5.

Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

6.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

7.

Συστατικές επιστολές

8.

Για τους άντρες υποψήφιους επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση

νόμιμης απαλλαγής.
9.

Βεβαίωση εμβολιασμού για covid-19 (σε εφαρμογή των διατάξεων του α.206 του Ν.

4820/2021) ή βεβαίωση νόσησης.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε απλά φωτοαντίγραφα όλα τα
απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Τίτλοι Πανεπιστημίων και Πιστοποιητικά τα
οποία είναι ξενόγλωσσα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και 5 επικυρωμένα από δικηγόρο. Τίτλοι
σπουδών από ξενόγλωσσα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αν τα
παραπάνω δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Επίσης προκειμένου για πτυχία και τίτλους σπουδών, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο βαθμός.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του N.1599/1986 και η ανακρίβεια των
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο e - mail:
autismmessinia@gmail.com και ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
στα γραφεία του Συλλόγου, Εργατικές Κατοικίες Ασύλου - Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα ως και τις 21
Δεκεμβρίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της
παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει στις 21-12-2021.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται
στην προκήρυξη, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη.
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οιασδήποτε μορφής αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση ή
εξειδίκευση λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
3. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο η αποδεδειγμένη εργασία (βεβαίωση ασφαλιστικού
οργανισμού και βεβαίωση εργοδότη). Η εθελοντική εργασία, αλλά και η πρακτική άσκηση δεν
υπολογίζονται ως προϋπηρεσία.
4. Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο
εργασίας.
5. Η προσωπικότητα του υποψηφίου αξιολογείται από το βιογραφικό του καθώς και από την
παρουσία του κατά την προσωπική συνέντευξη.
6. Τα πρόσθετα προσόντα που περιγράφονται.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2721089978.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

