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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 

Σύντομη περιγραφή φορέα 
Α. Ο  Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης ιδρύθηκε το 2005 με τον νόμο 2716/99 για την «Ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας».  
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης  είναι Ν Π. Ι.Δ., με περιορισμένη Ευθύνη των μελών του. 
Είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού ταυτόχρονα είναι παραγωγική και 
εμπορική μονάδα, αλλά και μονάδα ψυχικής υγείας. Αναπτύσσει  οποιαδήποτε μορφής 
οικονομική δραστηριότητα. και διοικείται από επταμελές συμβούλιο. 
Σε όλα τα εργαστήρια  του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης  εργάζονται άτομα με προβλήματα 
ψυχικής υγείας . 
 
 
Σύντομη περιγραφή της δράσης του Συνεργείο Καθαρισμού εσωτερικών και 
εξωτερικών  χώρων, διαχείριση και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου . 
Β. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης  διέγνωσε αξιόλογη ευκαιρία προσφοράς 
υπηρεσιών/προϊόντων σε Δημόσιους φορείς (Νοσοκομεία), Επαγγελματικούς χώρους, 
Δήμους, Εκκλησίες, Σχολεία και Ιδιωτικούς Επαγγελματικούς Χώρους. 
Οι περισσότεροι φορείς αδυνατούν με το δικό τους προσωπικό να καλύψουν τις ανάγκες 
τους σε καθαριότητα εσωτερικών και  εξωτερικών χώρων, αυτή ήταν η αιτία που ο  
Κοι.Σ.Π.Ε Δυτ. Θεσ/νίκης  αποφάσισε την επέκταση των δραστηριοτήτων του Συνεργείο 
Καθαρισμού Εσωτερικών χώρων σε Συνεργείο Καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών  
χώρων, διαχείριση και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου. 
Η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για  άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας 
 
 
Γ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΩΝ 
 
1. Υπεύθυνος Καθαριότητας.  Γενικών Καθηκόντων 
Αναλαμβάνει την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία του Συνεργείου καθαρισμού, 
διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
 
2. Υποστηρικτής 
Θα είναι υπεύθυνος των ληπτών ψυχικής υγείας που θα απασχοληθούν στην δράση αυτή 
καθώς και την εύρεση εργασίας για τους λήπτες, από τις ειδικότητες Τ.Ε.( Κοινωνικών 
Λειτουργών, Εργοθεραπευτών, Νοσηλευτών, Τεχνολόγων Γεωπόνων, ή άλλης παρεμφερή).  
Θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση την ανάπτυξη και την επέκταση της δράσης καθώς 
και την εύρυθμη λειτουργία του Συνεργείου καθαρισμού Εσωτερικών και Εξωτερικών 
Χώρων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρων. 
 
 
 
 



    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

 

 

 
  

  

 

3.Οδηγός 
Θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των εργαζομένων, των απασχολούμενων ληπτών 
ψυχικής υγείας καθώς  και του εξοπλισμού της ομόλογης δράσης. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά ειδικότητα) 

Κωδικός 

Θέσης 

Ειδικότητα Τύπος 

απασχόλησης 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 Υπεύθυνος 
Καθαριότητας.  

Γενικών 
Καθηκόντων 

Πλήρης 
(8 ώρες) 

10 μήνες 1 

102 Υποστηρικτής 
 

Πλήρης 
(8 ώρες) 

10μήνες 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

103 Οδηγός Ημιαπασχόληση 
(4 ώρες) 

8 μήνες 1 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

101 α) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία βάση ενσήμων 

β) Εθελοντισμός στον ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ή σε οποιοδήποτε 

Κοινωνικό Συνεταιρισμό 

γ) Ιδιότητα του μέλους του ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

δ) Δίπλωμα Οδήγησης 

102 α) Οποιοδήποτε πτυχίο Τ.Ε. (από τις παρακάτω ειδικότητες Εργοθεραπείας, 
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Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών, Τεχνολόγων Γεωπονίας ή άλλης 

παρεμφερή) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

β) Επαγγελματική εμπειρία βάση ενσήμων, (αν υπάρχει)  

γ) Εθελοντισμός στον ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ή σε οποιοδήποτε 

Κοινωνικό Συνεταιρισμό 

δ) Ιδιότητα του μέλους του ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

103  α)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Δ’ ή Ε΄ κατηγορίας  Οποιοδήποτε 

απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

β) Επαγγελματική εμπειρία βάση ενσήμων, (αν υπάρχει)  

γ) Εθελοντισμός στον ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ή σε οποιοδήποτε 

Κοινωνικό Συνεταιρισμό 

δ) Ιδιότητα του μέλους του ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, στα κριτήρια 

για τις παραπάνω ειδικότητες θα συνεκτιμηθεί ο εθελοντισμός στον ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής 

Θεσσαλονίκης ή σε οποιοδήποτε Κοινωνικό Συνεταιρισμό καθώς και η ιδιότητα του μέλους 

του ΚΟΙΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Απαραίτητο  το Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης (Β ή Γ κατηγορίας) για τη θέση του 

Υπεύθυνου Καθαριότητας.  Γενικών Καθηκόντων. Απαραίτητο  το Επαγγελματικό Δίπλωμα 

οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Δ’ ή Ε΄ κατηγορίας  για τη θέση του οδηγού. 

 

 Θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, η οποία 

τεκμηριώνεται με τις ανάλογες βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή ισοδύναμα αποδεικτικά 

έγγραφα. Οι αιτούντες για την τεκμηρίωση των παραπάνω στοιχείων υποβάλλουν 

υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, και σε επικυρωμένα αντίγραφα, τους παραπάνω τίτλους 

σπουδών και τα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.  
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Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 

θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και θα δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής 

των αιτήσεων δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία). 

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν 

4.  Βιογραφικό σημείωμα 

5. Φωτοτυπία ταυτότητας 

6. Πρότερη πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία 

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών - Ενημέρωση 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ για τυχόν συμπληρωματικές 

πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων. 

Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 

2310.588.784 , e-mail: koispethess@gmail.com. Καθημερινά από τις 10:00 πμ έως 13:00 μμ 

Τα κριτήρια επιλογής θα αναρτηθούν στο site του Κοι.Σ.Π.Ε.www.koispe-thess.gr 

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, στη διεύθυνση του 

φορέα Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, 56430, Θεσσαλονίκη. 

 

Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων από  31 / 01 / 2017 έως και  06 / 02 / 2017. 

Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε.  

 
Στυλιανός Χατζηγεωργιάδης 

 

 


