
 
 

 
 

                          
Ιτέα, 8/11/2019 

Αριθμ. Πρωτ.621 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Γραμματικοπούλειο-Μπάλειο-Τρίγκειο ΘΧΠ Ιτέας προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις 
απασχόλησης,  προκειμένου να στελεχώσει την δομή   ''ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ''   που 
έχει ενταχθεί ως πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5044917   στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
2014-2020'',διάρκειας 3 ετών. 
 

Ειδικότητα 
Αριθμός 
ατόμων 

ΤΕ  Εργοθεραπευτής  1 

ΠΕ Ψυχολόγος  
1 

ΔΕ /ΥΕ υπάλληλος Γενικών 
Καθηκόντων 

3 

ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος 1 

          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Για την θέση  ΤΕ  εργοθεραπευτή   &    ΠΕ  Ψυχολόγου 
 
1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Αντίγραφο ταυτότητας 

  

4. Αντίγραφο/α πτυχίου   
5. Αναγνώριση πτυχίου(όπου απαιτείται)   
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή έναρξη επιτηδεύματος 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
9. Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
10. Γνώση Η/Υ 

   
επιθυμητά προσόντα 
μεταπτυχιακός τίτλος  ,άδεια οδήγησης  ,προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική  
εμπειρία ,συστατικές επιστολές από επαγγελματική ή εθελοντική εργασία συναφείς με το  
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης  
 
 

 
 

  



 
 

 
 

   
    

Για την θέση των υπάλληλων γενικών καθηκόντων  
 

1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Αντίγραφο ταυτότητας 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
5. Αντίγραφο απολυτήριου ΔΕ /ΥΕ  εκπαίδευσης  
 
επιθυμητά προσόντα  
άδεια οδήγησης  ,προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική  εμπειρία , συστατικές 
επιστολές από επαγγελματική ή εθελοντική εργασία  συναφείς με το αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης θέσης  

 
Για την θέση διοικητικού υπαλλήλου ΠΕ    

 
1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Αντίγραφο ταυτότητας 
5. Αντίγραφο/α πτυχίου 
6. Αναγνώριση πτυχίου(όπου απαιτείται) 
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
8. Καλή Γνώση αγγλικής γλώσσας 
9. Γνώση Η/Υ 
 

επιθυμητά προσόντα 
μεταπτυχιακός τίτλος  ,άδεια οδήγησης  ,προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική 
σχετική εμπειρία, συστατικές επιστολές από επαγγελματική ή εθελοντική εργασία  
συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης  θέσης   

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. 

               ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται ως άνω 

2. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο η αποδεδειγμένη εργασία (βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη κ.α) 

3. Προσωπικότητα του υποψηφίου και δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο 
λειτουργίας της ομάδας 

4. Προσωπική συνέντευξη 
5. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει  τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 



 
 

 
 

 

 

 Οι συμβάσεις  θα είναι ορισμένου χρόνου  με δυνατότητα ανανέωσης  .Οι αποδοχές θα 
καθορισθούν με την υπογραφή της σύμβασης και θα γνωστοποιηθούν σε 
εργαζόμενο/συνεργάτη πριν την υπογραφή αυτής. 

 Η διενέργεια  προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη ,ως συμπληρωματικό κριτήριο 
επιλογής των υποψηφίων   ,ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων . 

 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ,θα κληθούν σε συνέντευξη 
στην οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο , η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την 
προσωπικότητα  ,ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος. 

 Με απόφαση του ΔΣ ,στο μισθωτό θα δύναται να ανατεθούν και έτερα καθήκοντα ,συναφή ή 
μη με την ειδικότητα ,εντός του νομίμου και συμβατικού ωραρίου απασχόλησης, χωρίς να 
δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής. 

 Με την  υποβολή της αίτησης ο  ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την 
παρούσα πρόσκληση και  όλους τους όρους αυτής καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία 
επιλογής, παραιτούμενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης . 

 Η παρούσα πρόσκληση-προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο να ματαιωθεί ή να ανακληθεί 
χωρίς ο εκάστοτε  υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Ιδρύματος. 

 Το Ίδρυμα δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς την σύναψη  σύμβασης καθότι επαφίεται 
στην απόλυτη και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  10 ημέρες , από  08/11/2019  έως και 18/11/2019 
και ώρα    14:00.   

Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνετε με τους εξής τρόπους: 

1.Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@itea-therapy.gr 

2.Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  ή  με υπηρεσία ταχυμεταφορών  ή  Αυτοπροσώπως  
από 10:00 με 14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη & Μεταμορφώσεως  Ιτέα Φωκίδα 
ΤΚ 33200 

Πληροφορίες: 2265035230  στην γραμματεία του Ιδρύματος 

Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη  στην ιστοσελίδα: www.itea-therapy.gr έως 
18/11/2019. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

        Αρχιμ.  Νεκτάριος Καλύβας 

    


