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ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1)ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΔ 
 

 

 

 

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «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.οικ13107/283/2019Προϋποθέσεις 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 
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Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»  

7. Την με αριθμ. 30/23-6-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διενέργεια 

Προκηρύξεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Καθαριότητας 

 

 

 

καλεί όσους/ες επιθυμούν  

 

 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

 

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΤΩΝ   ΣΥΔ 

 

υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα λοιπά δικαιολογητικά, που 

συμπεριλαμβάνονται ως απαιτητά στην παρούσα.  

 

Α)Είδος - Χρονική Διάρκεια Συμβάσεων Εργασίας:  

Η σχέση εργασίας θα ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου  για 5ωρη εργασία διαρκείας 

12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή τροποποίησης. 

 

 

       Β) Περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας  

Έργο του υπό πρόσληψη ατόμου θα είναι ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων και 

προαυλίων των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

       Γ) Αμοιβή  

 

         Υπολογίζεται σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

 

       Δ) Τόπος απασχόλησης 

 

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η έδρα της ΑΜΚΕ.  

 

Ε) 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 
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α/α Τυπικό Προσόν 

1 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλ απολυτήριο 

τριταξίου Γυμνασίου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής ΝΔ580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

2 
Ηλικία  μέχρι 50 ετών ( ημερομηνία  γέννησης  μετά 1/1/1970 

 

 

ΣΤ) Κριτήρια Επιλογής - Περιγραφή - Βαθμολόγηση Προσόντων - Λοιπές 

Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά 

 

Κριτήρια Επιλογής - Προσόντα που λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται:   
 

Χρόνος ανεργίας  

1. Ανήλικα  τέκνα  

3.  Αναπηρία  τέκνου  

   4.  Απόφοιτος από αναγνωρισμένο   πρόγραμμα απεξάρτησης με διάστημα από την 

αποφοίτηση τουλάχιστον δυο (2) έτη 

ή λήπτης υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  ΚοιΣΠΕ   

που χρήζουν κοινωνικής επανένταξης 

 5. Εκτίμηση-Αξιολόγηση Προσωπικότητας (Προσωπική Συνέντευξη) 

6. Εντοπιότητα(Δημότες Δήμων Ηπείρου) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Βαθμολόγηση 

1 

 

 

Χρόνος ανεργίας(10 μονάδες  για 4 συνεχείς πλήρεις 

μήνες ανεργίας) 

 

0ή 10 βαθμοί 

 

2 
Ανήλικα τέκνα (2 μονάδες για καθένα από τα ανήλικα 

τέκνα  μέχρι 5 τέκνα) 

0-10  βαθμοί 

 

 

3 
Γονέας αναπήρου τέκνου 

0 ή10 βαθμοί 

 

4 

  Απόφοιτος από αναγνωρισμένο   πρόγραμμα 

απεξάρτησης με διάστημα από την αποφοίτηση 

τουλάχιστον δυο (2) έτη 

ή λήπτης υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  ΚοιΣΠΕ   

που χρήζουν κοινωνικής επανένταξης 

 

0 ή 10. βαθμοί 
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5 
Εκτίμηση – Αξιολόγηση Προσωπικότητας 

(Προσωπική Συνέντευξη) 

0-40 βαθμοί 

 

6 Εντοπιότητα (Δημότες Δήμων Ηπείρου) 
0ή10  βαθμοί 

 

7 Βαθμός απολυτηρίου 5-10 βαθμοί 

 Σύνολο  5…-100 βαθμοί 

 

 

Ζ)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). 

 

Η)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση (πρωτότυπα ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα) είναι:   

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

2. Βεβαίωση ανεργίας 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

4. Αποδεικτικό/ά πιστοποίησης κοινωνικών  κριτηρίων  (βαθμολογούμενο προσόν3 και 

4, Πίνακας 2). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με 

την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:  

α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 

δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 

για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 

γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 

 

Θ) 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 
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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. 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 

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 πέντε(5) 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 αυθημερόν. 

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. 

 

 

 

Ι) Υποβολή Αιτήσεων 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  την αίτηση με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από την 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00, στη 

Ταχυδρομική θυρίδα 1024. 

 

 

    Ιωάννινα 13/7/2020 
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Για την ΑΜΚΕ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ 

     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Αναστασία Μπέγκα 

     


