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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων                                                    Αχαρναί,05 /06/2012 
& Φίλων των Αυτιστικών παιδιών “S.O.S”                                 Αριθ. Πρωτ.: 832 
Ταχ. Δ/νση: ΜΠΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑΣ 4,  
ΤΚ13672, ΑΧΑΡΝΑΙ  
Τηλ.:     210-6520782  
Fax:  210-2435689 
email:  info@kentrosos.gr 
 
              O Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων των Αυτιστικών παιδιών “S.O.S”, ΝΠΙΔ 
(ΦΕΚ 1078/Β/96) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΣΤΕΓΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΕΣΗ 
ΛΕΚΑΝΕΣ:ΕΣΤΙΑ Α,ΕΣΤΙΑ Β, ΕΣΤΙΑ Γ,ΕΣΤΙΑ Δ», με κωδικό πράξης MIS 375571, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 11 «Πλήρης Ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία 
ίσων ευκαιριών, στις  3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβαίνει σε 
στελέχωση της νέας δομής και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν 
αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες:  
 

1.Ψυχολόγος (1), με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών διάρκειας 24 μηνών . 

2.Προσωπικό Υποστήριξης–Φροντιστές (άτομα 4), με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου διάρκειας 24 μηνών.  
Ενδεικτικές ειδικότητες: 
Άτομο με ειδικότητα Εργοθεραπευτή 
Άτομο με ειδικότητα  Γυμναστή 
Άτομο με ειδικότητα Λογοθεραπευτή 
Άτομο με ειδικότητα  Νοσηλευτή 
Και γενικότερα να έχουν εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ ή 
Μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 
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3.Λειτουργοί Αποκατάστασης (αναπληρωτές φροντιστές) (άτομα 3) για μερική 
απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών. Τα άτομα αυτά 
θα καλύπτουν άδειες, ρεπό, ασθένειες των μόνιμων φροντιστών καθώς και συνοδείες σε 
διάφορα εξωτερικά προγράμματα και δραστηριότητες. 

4.Βοηθός Μάγειρα  ως τακτικό προσωπικό φορέα με σύμβαση ορισμένου  χρόνου 
διάρκειας 24 μηνών 

5.Καθαρίστρια (1), ως τακτικό προσωπικό φορέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου  
διάρκειας 24 μηνών 
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 
-Αίτηση υποψηφιότητας 
-Βιογραφικό Σημείωμα 
-Φωτοτυπία Τίτλων Σπουδών 
-Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 
-Συστατικές επιστολές (θα εκτιμηθούν) 
 
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και η 
διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων και επιλογής των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή 
Επιτροπή του Φορέα ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση 
(ταχυδρομικά ή μέσω email) στο Σύλλογο μας, στη διεύθυνση Μπουκαμβίλιας 4, Αχαρναί, 
τηλ.210-6520782,  Φαξ:210-2435689,email: info@kentrosos.gr  
 
Υποβολή Δικαιολογητικών: 5/6/12 έως 20/6/2012, από 8.30 έως 15.00  
 
 

ΑΧΑΡΝΑΙ, 05/06/12 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.   
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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