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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “Η 

ΜΕΛΙΣΣΑ” 

Σάμος 14 Απριλίου 2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία “Η Μέλισσα”, στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (νέες δομές)», καλεί τους 

ενδιαφερομένους για τις παρακάτω αναγραφόμενες θέσεις εργασίας να υποβάλουν 

σχετική Αίτηση:  

1. Κοινωνικού Λειτουργού 

2. Εργοθεραπευτή (πλήρη απασχόληση) 

3. Εργοθεραπευτή (μερική απασχόληση) 

4. Ψυχολόγου 

5. Βοηθό Νοσοκόμου 

6. Οδηγού  

7. Βοηθητικού Προσωπικού 

8. Άρρεν Μεταφορέα 

9. Ιατρός με σχετική ειδικότητα (γενικής ιατρικής, ψυχίατρος, φυσίατρος, παιδίατρος) 

 

Για τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τις θέσεις 

εργασίας καθώς και για τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

συμβουλευτούν το παράρτημα της πρόσκλησης στο www.samosmelissa.com.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να υποβάλλουν αίτηση 

προσερχόμενοι στο κτήριο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Η Μέλισσα” (Καπετάν Σταμάτη 4, Σάμος) μετά 

από προκαθορισμένο ραντεβού λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid-19, (Τηλ. 

2273100316 / 6987313362 / 6981661440). 

Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: samosmelissa@gmail.com.  

 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση από την Τετάρτη 14 έως και 

την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 

 

Για το ΔΣ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ 

 

1. Κοινωνικός Λειτουργός:  

Αντικείμενο της θέσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα αλλά και 

θεραπευτικής προσέγγισης όπου απαιτείται, στους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους. 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο είναι, κατ’ ελάχιστον, η 

κοινωνική εργασία με τους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους, η δημιουργία ομάδων 

με σκοπό την συμβουλευτική, η συμμετοχή σε ημερίδες με ενημερωτικό χαρακτήρα προς 

τη κοινωνία και η συμμετοχή του στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου η οποία θα 

συνεδριάζει και θα τηρεί φάκελο προς όφελος των εξυπηρετούμενων. Πρόκειται για 

12μηνη σύμβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης.  

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Κοινωνιολογίας (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού 

ιδρύματος. 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Κοινωνικού Λειτουργού: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Μεταπτυχιακό ή 

εξειδίκευση 

10 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Σχετικό με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

10 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σε μονάδες 

ειδικής αγωγής ή 

σε ΑΜΕΑ 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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2. Εργοθεραπευτής (πλήρους απασχόλησης):  

Οι αρμοδιότητες του Εργοθεραπευτή κατ’ ελάχιστον αφορούν την ανάπτυξη ατομικών και 

ομαδικών  προγραμμάτων με στόχο την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων 

. Επίσης, θα συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου με σκοπό την τήρηση 

ατομικών φακέλων που αφορούν του ωφελούμενους. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση 

εργασίας, πλήρους απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης.  

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Εργοθεραπευτή 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Εργοθεραπευτή: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Μεταπτυχιακό ή 

εξειδίκευση 

10 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Σχετικό με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

10 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σε μονάδες 

ειδικής αγωγής ή 

σε ΑΜΕΑ 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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3. Εργοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης):  

Οι αρμοδιότητες του Εργοθεραπευτή κατ’ ελάχιστον αφορούν την ανάπτυξη ατομικών και 

ομαδικών  προγραμμάτων με στόχο την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων 

. Επίσης, θα συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου με σκοπό την τήρηση 

ατομικών φακέλων που αφορούν του ωφελούμενους. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση 

εργασίας, μερικής απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης.  

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Εργοθεραπευτή 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Εργοθεραπευτή: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Μεταπτυχιακό ή 

εξειδίκευση 

10 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Σχετικό με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

10 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σε μονάδες 

ειδικής αγωγής ή 

σε ΑΜΕΑ 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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4. Ψυχολόγος:  

Οι αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, κατ’ ελάχιστον αφορούν την ψυχοθεραπευτική 

παρέμβαση τόσο στους ωφελουμένους του Κέντρου όσο και στις οικογένειες τους. Επίσης 

θα απασχολεί ομαδικά τμήματα με ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για 12μηνη 

σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Ψυχολογίας 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Ψυχολόγου: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Μεταπτυχιακό  10 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Σχετικό με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

10 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Διάρκειας 

τουλάχιστον ενός 

έτους συνολικά. 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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5. Βοηθός Νοσοκόμου, (μερικής απασχόληση):  

Το έργο του Βοηθού Νοσοκόμου, αφορά κατ’ ελάχιστον την υποστήριξη των ωφελούμενων 

στην προσωπική τους υγιεινή και στην καθημερινή λήψη των φαρμάκων τους εάν αυτό 

απαιτείται και μετά από ιατρική γνωμάτευση. Επιπλέον, θα απασχολεί τμήματα 

δημιουργικής απασχόλησης όπως καλλιτεχνικά και τμήματα με σκοπό την εκπαίδευση των 

ωφελουμένων σε θέματα καθημερινής διαβίωσης. Τέλος, θα φροντίζει για τη παρασκευή 

πρόχειρων γευμάτων και θα έχει την ευθύνη της καθαριότητας του Κέντρου. Πρόκειται για 

12μηνη σύμβαση εργασίας, πλήρους  απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο με τίτλο Βοηθό Νοσοκόμου 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Βοηθού Νοσκομού: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

20 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σε μονάδες 

ειδικής αγωγής, 

σε ΑΜΕΑ, κλπ. 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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6. Οδηγός/Συντηρητής:  

Το έργο του οδηγού / συντηρητή, αφορά στην εκτέλεση μετακινήσεων / μεταφορών. Πιο 

συγκεκριμένα, τη μεταφορά των ωφελούμενων από και προς το Κέντρο, τη μεταφορά 

ωφελούμενων σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων 

δραστηριοτήτων (με μεταφορικό μέσο της Δομής). Επίσης αφορά γενικές τεχνικές εργασίες 

που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση των δομών του Κέντρου (μονίμων εγκαταστάσεων 

και εξοπλισμού) καθώς και του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση 

εργασίας, μερικής απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Απολυτήριο Τίτλος Λυκείου 

Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης Δ΄ Κατηγορίας (D) 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Οδηγού/Συντηρητή: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Απολυτήριο Λυκείου 30 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Επαγγελματικό 

Δίπλωμα Οδήγησης 

Δ΄ Κατηγορίας (D) 

20 βαθμοί Επαγγελματικό Δίπλωμα 

Οδήγησης Δ΄ Κατηγορίας 

(D) 

 

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

10 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σχετική με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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7. Βοηθητικό προσωπικό:  

Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά την βοήθεια στη διεξαγωγή των γενικών 

αναγκών του Κέντρου. Πρόκειται για 12 μήνη σύμβαση, πλήρους απασχόλησης με 

προοπτική ανανέωσης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Βοηθητικού Προσωπικού: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Απολυτήριος Τίτλος 

Λυκείου 

40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

20 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σχετική με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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8. Άρρεν Μεταφορέας:  

Το έργο του άρρενος μεταφορέα αφορά την βοήθεια στις μετακινήσεις και την γενικότερη 

φροντίδα των ωφελούμενων του Κέντρου. Επίσης, θα εκτιμηθεί η οποιαδήποτε εκπαίδευση 

ή εμπειρία με καλλιτεχνικής φύσεως δραστηριότητες (χορός, ζωγραφική, μουσική κλπ) ή με 

την γυμναστική και τον αθλητισμό, προκειμένου να υποστηριχθούν εάν χρειαστεί σχετικές 

δραστηριότητες του Κέντρου. Πρόκειται για 12 μήνη σύμβαση, πλήρους απασχόλησης με 

δυνατότητα ανανέωσης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Άρρεν Μεταφορέα: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Απολυτήριος Τίτλος 

Λυκείου 

30 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Εκπαίδευση σε 

σχετικά με 

καλλιτεχνικά ή τον 

αθλητισμό 

αντικείμενα (π.χ. 

Χορός, Γυμναστική, 

Μουσική)  

20 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος 

(πτυχίο, σεμινάριο, ή 

άλλος τρόπος απόδειξης 

της γνώσης) 

 

Εργασιακή εμπειρία 

ή εθελοντική 

εργασία  

10 βαθμοί Αντίγραφο σύμβασης 

εργασίας ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαίωση εθελοντικής 

εργασίας κλπ. 

Σχετική με το 

αντικείμενο της 

θέσης. 

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 
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9. Ιατρός:  

Υπεύθυνος λειτουργίας προγράμματος της δομής μέσω συντονισμού της επιστημονικής 

ομάδας. Υπογράφει έγγραφα όπως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών καθώς και το 

ατομικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, μετά από σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της 

δομής και σχετικά παραστατικά των υπευθύνων των τμημάτων επιστημόνων. Πρόκειται για 

12μηνη σύμβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης. Υπάρχει η 

δυνατότητα εξωτερικής συνεργασίας με το ΚΔΗΦ ΑμεΑ.  

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Ιατρικής  

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Κοινωνικού Λειτουργού: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 60 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Κατά προτίμησης 

ειδικότητας 

γενικού ιατρού, 

ψυχιάτρου, 

παιδιάτρου ή 

φυσίατρου.  

Συνέντευξη  40 βαθμοί Διενέργεια αξιολόγησης 

μέσα από προσωπική 

συνέντευξη 

 

 

 


