
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “Η 

ΜΕΛΙΣΣΑ” 

Σάμος 25 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. Εκπαιδευτικού με ειδίκευση ή επιμόρφωση στην ειδική αγωγή 

2. Γυμναστή με ειδίκευση ή επιμόρφωση στην ειδική αγωγή 

 

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.  

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή και να υποβάλλουν 

αίτηση προσερχόμενοι στο κτήριο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Η Μέλισσα” (Καπετάν Σταμάτη 

4, Σάμος, Τηλ. 6987313362 / 6981661440, email: samosmelissa@gmail.com) από 

25/04/2021 έως και 29/04/2021 καθημερινά (εκτός αργιών) μετά από 

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

 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση από την Κυριακή 25 έως και 

την Κυριακή 02 Απριλίου 2021 

 

Για το ΔΣ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ 

 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Εκπαιδευτικός:  

Η θέση του εκπαιδευτικού αφορά κατ’ ελάχιστον την δημιουργία τμημάτων 

δημιουργικής απασχόλησης και την ομαδική ή και ατομική εκπαιδευτική 

προσέγγιση. Θα συμμετέχει επίσης και στην Επιστημονική Επιτροπή τηρώντας 

ατομικό φάκελο για τον κάθε ωφελούμενο. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση 

εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 

2 χρόνια. 

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου 

πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Εκπαιδευτικού: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 30 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Μεταπτυχιακό ή 

εξειδίκευση 

15 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Σχετικό με την 

ειδική αγωγή 

Εργασιακή 

εμπειρία ή 

εθελοντική εργασία  

15 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 

 

 

 
 

  



Γυμναστής:  

Οι αρμοδιότητες του γυμναστή κατ’ ελάχιστον αφορούν την ανάπτυξη 

προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και παιχνιδιού. 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 για επιπλέον 2 χρόνια.  

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα. 

Πτυχίο Γυμναστή – Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ή 

αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος 

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Γυμναστή: 

Κριτήριο  Βαθμολόγηση  Τρόπος  Παρατήρηση  

Πτυχίο 40 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος  

Μεταπτυχιακό ή 

εξειδίκευση 

10 βαθμοί Αποδεικτικός τίτλος Σχετικό με την 

ειδική αγωγή 

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 

 

 

 


