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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ                              Θεσσαλονίκη, 15/02/2021  

Ταχ. Δ/νση : Καρανιβάλου 31, Θεσσαλονίκη                                  Αρ. Πρωτ:  137 

Ταχ. Κώδικας : 544 54 

Πληροφορίες : Κασιμάτης Βασίλειος 

Τηλέφωνο : 2310 435363 

web: https://www.down.gr 
e-mail: info@down.gr   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΣΤΕΓΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου 

DOWN Ελλάδος"»  Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία", ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Τις κάτωθι θέσεις:  

 

• Ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας σχετικής με τη λειτουργία 

της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή 

παιδαγωγικών σπουδών) 

• Ένα (1) άτομο μερικής απασχόλησης ως εμψυχωτής για δημιουργική 

απασχόληση (ειδικής αγωγής, καλλιτεχνικών, μουσικών, αθλητικών σπουδών) 

 

Οι υποψήφιοι/ες  σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’  αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 1160/τ.β ́/08-04-2019).θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την 

αποστολή των Σ.Υ.Δ. (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές - 

φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.). Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν 

ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των 

Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.   

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

1) Αίτηση- Συνοδευτική επιστολή 

2) Βιογραφικό Σημείωμα 

3) Αντίγραφο πτυχίου ή αναγνώριση πτυχίου (εφόσον απαιτείται) 

4) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)  
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5) Βεβαίωση προϋπηρεσίας 

6) Συστατικές επιστολές (έως τρεις) 

7) Οι αλλοδαποί/ες υπόψηφιοι/ες πρέπει να έχουν απαραιτήτως άδεια παραμονής και 

εργασίας 

8) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. 

• Ότι δεν έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για 

πειθαρχικούς λόγους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

• Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται ανωτέρω 

• Η ύπαρξη σχετικών με τη θέση και τις αρμοδιότητες της προκηρυσσόμενης θέσης 

μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και οποιασδήποτε μορφής μετεκπαίδευση θα 

συνεκτιμηθεί 

• Η πλήρωση του κριτηρίου της σχετικής προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, όπου θα  

αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υποψηφίου, βεβαίωση από το 

οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα 

του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την 

άσκηση του επαγγέλματος κ.α  

• Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι σχετικές με το 

προκηρυσσόμενο  αντικείμενο εργασίας  

• Η προσωπική συνέντευξη 

• Η προσωπικότητα του υποψηφίου 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο / προσόν υποστηρικτικό προς την προκηρυσσόμενη   θέση 

θα  συνεκτιμηθεί 

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπη.   

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN 

Ελλάδoς,  στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά 55133 μέχρι την Πέμπτη, 25/02/2021 και 

ώρα 13:00. Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω 

τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι  

την Πέμπτη 25/02/2021  και ώρα 13:00, δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής. Όσοι  εκ των αιτούντων πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα κληθούν για συνέντευξη.  

* Λόγω των εκτάκτων καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, οι υποψήφιοι 

δύνανται και προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά την ημέρα που θα κληθούν για 

συνέντευξη εφόσον έχουν αποστείλει το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail  του Συλλόγου: 

info@down.gr. 
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2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η παρούσα διατίθεται από τον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος στον ελληνικό ημερήσιο 

τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στη διεύθυνση www.down.gr, καθώς επίσης 

και στις  ιστοσελίδες  της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:  

• να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Συλλόγου (info@down.gr )  

• να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Συλλόγου (2310 435363, 2310 940500) 

 

 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

                                                                

 

 Θεσσαλονίκη, 15/02/2021 

 

                                                                Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

                                                              

 Σταύρος Τσιφλίκης 
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