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ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ  1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΗΠΩΝ 

Η  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση    Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ3394/2007  
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης 
Ατόµων µε Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από Νοητική Υστέρηση. 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση    Δ12/Γ.Π.οικ13107/283/2019  
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης 
Ατόµων µε Αναπηρία. 

3. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόµενης 
Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής»  εγκεκριµένο µε αριθµ.10/10-6-2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
4. Την µε αριθµ.πρωτ. 3230/21-11-2019 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στέγες 
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ιωαννίνων «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ήπειρος 2014-2020»  
5. Το Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Στέγες 
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής», που είναι καταχωρηµένο στο Βιβλίο 
Εταιρικών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων µε αριθµ. 13/2018  
6. Το Εγχειρίδιο  Διαδικασιών Πρόσληψης Προσωπικού  για την στελέχωση της 
Δοµής που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο µε αριθµ.πρακτ. 15/7/10/2019 
και υποβλήθηκε ως απαραίτητο συνηµµένο για την ένταξη  της Πράξης «Στέγες 
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ιωαννίνων «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ήπειρος 2014-2020»  
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7. Την µε αριθµ.58/14-12-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου για την 
Διενέργεια Προκήρυξης για την κάλυψη µίας (1) θέσης Εργάτη Κήπων 

Καλεί όσους επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόµενη από τα λοιπά δικαιολογητικά, που 
συµπεριλαµβάνονται ως απαιτητά στην παρούσα.  

Είδος - Χρονική Διάρκεια Συµβάσεων Εργασίας:  
Η σχέση εργασίας θα είναι ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης 4 ωρών για έξι 
µήνες, µε δυνατότητα παράτασης και αύξησης ωρών.Το ωράριο θα είναι πρωινό. 

Α) Τυπικά Προσόντα - Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
  

Τυπικά Προσόντα: 
Τα τυπικά προσόντα που είναι αναγκαίο να διαθέτει ο/η υποψήφιος/ια προκειµένου να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Β) Κριτήρια Επιλογής - Περιγραφή - Βαθµολόγηση Προσόντων - Λοιπές 
Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά 

Κριτήρια Επιλογής - Προσόντα που λαµβάνονται υπόψη και βαθµολογούνται:   

1. Εργασιακή Εµπειρία 
Ειδική Εργασιακή Εµπειρία (αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία σε έργα ή καθήκοντα 
συναφή µε το αντικείµενο της θέσης). 

2. Κοινωνικά Κριτήρια  
Γονέας ατόµου µε αναπηρία 
  
3. Εκτίµηση-Αξιολόγηση Προσωπικότητας  
Προσωπική Συνέντευξη 

α/α Τυπικό Προσόν

1 Κάτοχος τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2 Ηλικία: γεννηµένοι-ες µετά την 1-1-1975
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4.Εντοπιότητα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Λοιπές Προϋποθέσεις 
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν: 
• Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει 
απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (γνώση τουλάχιστον επιπέδου Γ1 «Πολύ 
Καλή γνώση»), όπως διαπιστώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 
50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 
• Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από 
αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει 
σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή 
εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους). 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση (πρωτότυπα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα) είναι:   
  
• Φωτοτυπία ταυτότητας   

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Βαθµολόγηση

1
Εργασ ιακή 
Εµπειρία 

1.Ειδική εργασιακή εµπειρία 
στο αντικείµενο της θέσης 
(βαθµολογούµενη έως 5 έτη 
εργασίας)

0-30 βαθµοί 
(6 βαθµοί ανά 
συµπληρωµένο 
έτος εργασιακής 
εµπειρίας)

2 Κο ι νων ι κά 
Κριτήρια

Γονέας ατόµου µε αναπηρία 0-5 βαθµοί

3 Εκτίµηση – Αξιολόγηση Προσωπικότητας 
(Προσωπική Συνέντευξη)

0-60 βαθµοί

4 Εντοπιότητα (Δηµότες Δήµων Ηπείρου) 0-5 βαθµοί

Σύνολο 5-100 βαθµοί
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• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 

• Αποδεικτικό/ά Τίτλου/ων Σπουδών (τυπικό προσόν, Πίνακας 1, κριτήριο µε α/α 1). 

• Αποδεικτικό/ά εργασιακής εµπειρίας ,ειδική (βαθµολογούµενο προσόν, Πίνακας 2, 
κριτήριο µε α/α 1). 

Βεβαίωση προϋπηρεσίας ασφαλιστικού φορέα . Για την εκτύπωση της βεβαίωσης θα πρέπει 
να    επισκεφτείτε   τη σελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/
bebaiose-prouperesias-eephka, κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών 
TAXISNET(βαθµολογούµενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο µε α/α 2 ). 

• Αποδεικτικό/ά πιστοποίησης κοινωνικού κριτηρίου (βαθµολογούµενο προσόν, 
Πίνακας 2, κριτήριο µε α/α 2 ). 

• Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας(βαθµολογούµενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο µε α/α 
4). 

 Επιθυµητή κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 

Γ)Ενδεικτικά Καθήκοντα θέσης 

• Ενασχόληση µε τον εξωτερικό χώρο της Δοµής 
• Εργασίες φύτευσης 
• Εργασίες κοπής χόρτων,κλπ 

Δ) Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθµολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των 
επιτυχόντων/ουσών θα γίνει από την ορισθείσα τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Επιλογής και θα πραγµατοποιηθεί ως εξής: 
Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων (προεπιλογή υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους/ες πληρούν τα τυπικά 
προσόντα, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών 
συνεντεύξεων.  
Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιµηθούν στοιχεία αναφορικά µε τις 

γνώσεις, την εµπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των 
υποψηφίων. Σηµαντικό στοιχείο της διαδικασίας των προσωπικών συνεντεύξεων θα 
αποτελεί η ιδιαίτερη αξιολόγηση αναφορικά µε την εκτιµούµενη ικανότητα του/ης 
υποψηφίου/ας να αποτελέσει µέλος µίας ιδιαίτερης και απαιτητικής εργασιακής οµάδας 
(συνεκτιµώνται η εργασία σε οµάδες, οι οργανωτικές και επιτελικές ικανότητες, η 
δυνατότητα καλής επικοινωνίας, κα.). Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε 
συµπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόµιση 
συµπληρωµατικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά 

συνολικής βαθµολογίας. Η δηµοσιοποίηση της βαθµολογίας των υποψηφίων θα 
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αφορά µόνο τη συνολική βαθµολογία και όχι την επιµέρους βαθµολογία ανά κριτήριο, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
όσων συµµετέχουν στην προκήρυξη. Ο/Η αιτών/ούσα έχει δικαίωµα (κατόπιν 
αίτησης) πρόσβασης και ενηµέρωσης σχετικά µε την επιµέρους  βαθµολόγησή του. 
Ακολούθως, δηµοσιοποιείται η έκδοση των προσωρινών αποτελεσµάτων επιλογής και 
τυχόν ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού υποβάλλονται 
στον φορέα διενέργειας του διαγωνισµού εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη 
δηµοσιοποίησή τους (έως την 16:00 της τελευταίας ηµέρας). Αρµόδια για την εξέταση 
των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εντός τριών (3) ηµερολογιακών 
ηµερών από τη πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων συντάσσει πρακτικό, 
όπου αιτιολογηµένα εισηγείται στη διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την απόρριψη 
της ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα διενέργειας του 
διαγωνισµού, το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη εισήγηση της  Επιτροπής 
Ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον/ην 
ενιστάµενο/η εντός δύο (2) ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική 

κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία 
υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα. Μετά την έγκριση του τελικού 
πίνακα κατάταξης ενηµερώνεται από τον φορέα ο/η πρώτος/η στη σειρά κατάταξης 
υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α πρέπει να συναινέσει. Σε περίπτωση άρνησης καλείται ο/η 
πρώτος/η επιλαχών/ούσα, για τον/ην οποίο/α ακολουθείται η ίδια διαδικασία, που, αν 
απαιτηθεί, επαναλαµβάνεται για κάθε επόµενο/η επιλαχόντα/ούσα έως ότου γίνει η 
στελέχωση - πλήρωση της θέσης.  
 Ο/Η επιτυχών/ούσα της διαδικασίας επιλογής προσκαλείται, εν ευθέτω χρόνω, και 
µετά από την απόφαση έγκρισης από την διοίκηση του φορέα του τελικού πίνακα 
κατάταξης των υποψηφίων, να υπογράψει τη σύµβαση εργασίας µε την «ΕΛΠΙΔΑ 
ΖΩΗΣ» αφού προσκοµίσει έγκυρο πιστοποιητικό υγείας. 

Ε) Υποβολή Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και να αποστείλουν  την αίτηση µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, από την 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, 
ηλεκτρονικά στο email: syd.elpidazois@gmail.com (αίτηση και σκαναρισµένα 
δικαιολογητικά)  

Ιωάννινα, 20/1/2023 
Για την ΑΜΚΕ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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	Επιθυμητή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

