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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΚΟΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑ 
Σ: 2511810130, e-mail: koispekavalas@gmail.com, web: www.koispekavalas.gr 

 
Καβάλα, 01/03/2023 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 13 ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ (ΕΡΓΑΣΗ-ΣΡΙΑ)  
 
Ο Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Ν. Καβάλασ - 
ΚΟΙΠΕ Καβάλασ, ςτο πλαίςιο του ζργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.», καλεί ενδιαφερόμενουσ για υποβολι 
αίτθςθσ, για τθν πρόςλθψθ δεκατριϊν (13) εργατϊν-τριων γενικϊν κακθκόντων (ΤΕ), με 
ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν, επί πενκιμερο εβδομαδιαίωσ 
και επί επτάωρο (7ωρο) θμερθςίωσ, για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 
 
ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου (για όςουσ ζχουν αποφοιτιςει μζχρι το 1980) ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ι Απολυτιριοσ τίτλοσ τριταξίου γυμναςίου ι άλλοσ ιςότιμοσ 
τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ι Απολυτιριοσ Σίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του ν. 2817/2000 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ, ι Ιςοδφναμοσ Απολυτιριοσ Σίτλοσ Κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Π.Δ. 
580/1970 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ι Απολυτιριοι τίτλοι Γϋ Γυμναςίου των 
ςχολικϊν περιόδων 1976-1977 ζωσ και 1979-1980. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ: 
 
Όλεσ/Όλοι οι υποψιφιεσ/υποψιφιοι που κα αιτθκοφν για τισ ανωτζρω κζςεισ εργαςίασ, κα 
ενθμερωκοφν τθλεφωνικά και κα κλθκοφν να προςζλκουν ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία 
και ϊρα για τθν πραγματοποίθςθ ςυνζντευξθσ επιλογισ προςωπικοφ από τθν Σριμελισ 
Επιτροπι Επιλογισ Προςωπικοφ, θ οποία ζχει οριςτεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο του 
ΚΟΙΠΕ Καβάλασ. 
 
Η Σριμελισ Επιτροπι Επιλογισ Προςωπικοφ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεντεφξεων, 
ςυνεδριάηει, ελζγχει και πραγματοποιεί αξιολόγθςθ των προςόντων των υποψθφίων και 
ςυντάςςει πίνακα αξιολόγθςθσ, βάςει των τυπικϊν προςόντων (ειδικότθτα, κατθγορία 
εκπαίδευςθσ, απολυτιρια, πτυχία κ.ά.) που αναφζρονται παραπάνω, ςυνεκτιμϊντασ 
επαγγελματικά κριτιρια (ςυναφισ εμπειρία/προχπθρεςία, εξειδίκευςθ), κοινωνικά 
κριτιρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάςχοντεσ, ζνταξθ ςε ευάλωτθ κοινωνικι ομάδα κ.ά.), 
οικογενειακά κριτιρια (άτομα που ζχουν τζκνο, αδελφό ι ςφηυγο, κακϊσ και τα τζκνα 
ατόμων με ποςοςτό αναπθρίασ, γονείσ ι τζκνα από μονογονεϊκζσ, πολφτεκνεσ και τρίτεκνεσ 
οικογζνειεσ κ.ά.) κακϊσ και ειςοδθματικά κριτιρια (χαμθλά οικογενειακά ειςοδιματα, 
ωφελοφμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίασ, υπαγωγι ςε ευπακι κοινωνικι ομάδα κ.ά.) και, 
τζλοσ, ςυμπλθρϊνει το βακμολόγιο για τον κάκε υποψιφιο. 
 

mailto:koispekavalas@gmail.com


2 

 

θμειϊνεται ότι, ςε ποςοςτό 30% τουλάχιςτον των κζςεων εργαςίασ ςτον ΚΟΙΠΕ Καβάλασ, 
επιλζγονται μζλθ/ςυνεταιριςτζσ τθσ Α’ Κατθγορίασ των ΚΟΙΠΕ (λιπτεσ υπθρεςιϊν ψυχικισ 
υγείασ - άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ), ι/και ΑμεΑ με ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω, 
ι/και άτομα που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, όπωσ αυτά ορίηονται από τθ νομοκεςία, 
κακϊσ οι Κοινωνικοί υνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΚΟΙΠΕ), που διζπονται από 
τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται ςτο Μ.Κ.Ε. και ςυγκεκριμζνα 
ςτθν κατθγορία «Ζνταξθσ», αυτοδίκαια, όπωσ ρθτά ορίηει το εδαφ. αγ’ τθσ παρ.2 του αρ.14 
του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα ςτισ Κοιν..Επ. Ζνταξθσ Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίεσ 
επιδιϊκουν τθν ζνταξθ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι, των ατόμων που ανικουν ςτισ 
Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ. 
 
Σζλοσ, θ Σριμελισ Επιτροπι Επιλογισ Προςωπικοφ ςυντάςςει καταλόγουσ με τουσ/τισ 
επιτυχόντεσ/οφςεσ, με τουσ/τισ επιλαχόντεσ/οφςεσ και με τουσ/τισ απορριφκζντεσ/είςεσ, 
κατά φκίνουςα ςειρά ςε ςχζςθ με τθν τελικι βακμολόγθςθ κάκε υποψιφιου. Η τελικι 
επιλογι ωφελουμζνων κα επικαιροποιθκεί από το Δ.. του ΚΟΙΠΕ Καβάλασ με πλιρθ 
εφαρμογι κανόνων και διατάξεων για τθν απόλυτθ προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων κάκε υποψιφιου ωφελοφμενου. κριτιρια 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ: 
 
Προκεςμία υποβολισ φακζλου/αίτθςθσ: από τθν Σετάρτθ 01/03/2023 ζωσ τθν Παραςκευι 
10/03/2023, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00 με 14:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να αποςτείλουν ι κατακζςουν τα ςχετικά ακολουκά 
ζγγραφα,  
 
είτε με θλεκτρονικό μινυμα (e-mail) (ςκαναριςμζνα αρχεία) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
koispekavalas@gmail.com  
 
είτε αυτοπροςϊπωσ ςτθ διεφκυνςθ: Ομονοίασ 133, Σ.Κ. 65403, Καβάλα, 1οσ όροφοσ (ζναντι 
τθσ Εκκλθςίασ του Αγίου Παφλου), Γραφείο ΚΟΙΠΕ Καβάλασ. 
 
O φάκελοσ ι το κζμα του e-mail κα αναφζρει: ΠΡΟ ΚΟΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑ – ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΘΕΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ (ΕΡΓΑΣΗ-ΣΡΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑΚ 
 
και κα περιζχει: 
 
α) ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ αίτθςθ (ςυνθμμζνο αρχείο),  
β) αντίγραφα απολυτθρίων ι πτυχίων (όπου χρειάηονται), 
γ) ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το ζντυπο ςυγκατάκεςθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων (ςυνθμμζνο αρχείο). 
 
Επιπρόςκετα δικαιολογθτικά και αποδεικτικά για τα επαγγελματικά, κοινωνικά, 
οικογενειακά και ειςοδθματικά κριτιρια (π.χ. ζγγραφα/βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, 
πιςτοποιθτικά από ΚΕ.Π.Α, κάρτεσ ανεργίασ, πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ, 
εκκακαριςτικά εφορίασ κ.ά.), προςκομίηονται ςτθν Σριμελισ Επιτροπι Επιλογισ 
Προςωπικοφ ςε φωτοτυπίεσ, κατά τθ διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων επιλογισ προςωπικοφ. 
 
Με τιμι 
Σο Δ.. του ΚΟΙΠΕ Καβάλασ 
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