
1 

 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Τηλ.: 251-1810130, e-mail: koispekavalas@gmail.com, web: www.koispekavalas.gr  
 
 

Καβάλα, 13/11/2020 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ)  
 

 
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - 
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευση Καβάλας ( Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 
(με αρ. απόφασης κατακύρωσης 256/2020), 
 
καλεί ενδιαφερόμενους, προς υποβολή αίτησης για την πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων 
γενικών καθηκόντων (ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) 
μηνών και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, επί πενθήμερη εργασία εβδομαδιαίως και 
επί οκτάωρο ημερησίως για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. 
 
 
Ελάχιστα τυπικά προσόντα εργαζομένων Γενικών Καθηκόντων (Εργατών ΥΕ):  
 
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 
580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των 
σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί. 
 
Σημειώνεται ότι, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των παραπάνω θέσεων, θα επιλεγούν για 
τις παραπάνω θέσεις μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας 
(λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές) ή ΑμεΑ με ποσοστό 
αναπηρίας 50% και άνω ή άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς οι Κοινωνικοί 
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), που διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία 
«Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του 
Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες 
επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 
Προθεσμία υποβολής φακέλου:  
 
από την Παρασκευή 13/11/2020 έως την Παρασκευή 20/11/2020. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 

(ΟΧΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19) 
 
1. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
koispekavalas@gmail.com  
 
2. Με ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Ή COURIER στη διεύθυνση: 
 
Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας  
(υπόψη: κας Ενίσογλου Σοφίας). 
 
O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει:  
 
ΠΡΟΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
και θα περιέχει: 
 
1) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση (συνημμένο αρχείο),  
 
2) αντίγραφα των σχετικών απολυτηρίων, 
 
Σημειώνεται ότι, συναφής με τη θέση εμπειρία και προϋπηρεσία (Εργάτες), θα ληφθεί 
υπόψη, για την οποία μπορείτε να επισυνάψετε σχετικά έγγραφα ή να συμπληρώσετε 
σχετική υπεύθυνη δήλωση που να συνοδεύει τα παραπάνω 2 έγγραφα (προαιρετικό) 
 
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία σε 
όλους τους υποψήφιους για τις θέσεις, για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και ώρα 
πραγματοποίησης (τηλεφωνικών) συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω 
επτά (7) θέσεις, από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας. 
 

(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΟΧΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19) 
 
Με τιμή 
 
Το Δ.Σ. του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Καβάλας 
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