
 

 

 

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με 

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045296 

της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17.05.1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6 «Υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας 
ψυχικής υγείας κατ’ οίκον» 

2. Το ΦΕΚ 664/Β/31.05.2001 «Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας 
παροχής υπηρεσιών, νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, του άρθρου 6 του 
Ν.2716/99». 

3. Την υπ. αριθμ Υ5β/Γ.Π.οίκ.37115/6-4-2012 «Οδηγίες Εφαρμογής του Προγράμματος 
Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας», [ΑΔΑ: Β4Ω0Θ-31Γ]. 

4. Τη με αρ. πρωτ. 2073/09.07.2018 [ΑΔΑ: 6Α2Ι7Λ7 – ΕΡ2] Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 09 – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής. 

5. Την υπ'αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' 
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β  ́ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ΄ 1822) 
υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοινομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» [ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018]. 

6. Την υπ' αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.3839/16.01.2018 [ΑΔΑ: ΨΟΨΓ465ΦΥΟ-ΙΩΑ] απόφαση του Γ.Γ. του 
Υπουργείου Υγείας με θέμα "Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης Υπηρεσιών 
Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον από τις τομεοποιημένες 
μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψυχικής και Κέντρα Ψυχικής Υγείας) 

των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
(ν.π.δ.δ.)". 

7. Τη με αριθμό 3861/23-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ4Η07Λ7-Γ05) της Πράξης με τίτλο 
«Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο 
Ημέρας Άνοδος» και MIS 5045296 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020. 

8. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 
9001:2015, με ισχύ έως τις 06/12/2021. 

9. Τη με αριθμό 119/10-01-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ΑμΚΕ «ΑΝΟΔΟΣ» 
10. Τη με αριθμό 131/23-03-2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ΑμΚΕ «ΑΝΟΔΟΣ» 
11. Το καταστατικό ίδρυσης της «Άνοδος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 



 

 

 

 

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του 

Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου 

Δημητρίου-Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον 

νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 

5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση 

της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014- 

2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

 

 

 
Επαναπροκηρρύσσει τη Θέση Εργασίας: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα 

Αριθμός 

Θέσεων 
Σχέση Εργασίας 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Έδρα της Υπηρεσίας 

 
1 

 
Ψυχίατρος 

 
1 

Εξαρτημένη εργασία, 

πλήρους απασχόλησης, 
ορισμένου χρόνου 

Έως 
30/6/2023 

Αγίου Δημητρίου 54, 

17341 Άγιος Δημήτριος 
Αττική 



 

 

 

 

 

Φυσικό Αντικείμενο: 
 

Η Πράξη με τίτλο «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από 

το Κέντρο Ημέρας ΑΝΟΔΟΣ» αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος ολοκληρωμένης κοινοτικής 

φροντίδας και υπηρεσίας κατ’ οίκον νοσηλείας από το Συμβουλευτικό-Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας 

για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές «Άνοδος», που λειτουργεί στον 10ο ΤΟΨΥ Αττικής. Η νέα  

υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης των αναγκών των ψυχικά πασχόντων και των 

οικογενειών/φροντιστών τους και την αντιμετώπισή τους με παρεμβάσεις που υλοποιούνται άμεσα,  

στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ασθενή, με στόχο τη μείωση των νοσηλειών και  

υποτροπών, τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας του ασθενή και την υποστήριξη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και την αποσυμφόρηση των ψυχιατρικών τμημάτων και 

ψυχιατρικών νοσοκομείων. 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 

Θέσης 

Εργασίας 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

1 1. Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 

3. Ιατρική Ειδικότητα στην Ψυχιατρική 

4. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου 

Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων 
δικαιολογητικών. 

Στις περιπτώσεις Τίτλου Σπουδών 
και Ειδικότητας της αλλοδαπής 
κατατίθεται και αναγνώριση της 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 



 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε 
συναφές αντικείμενο 

Φωτοαντίγραφο Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Στις περιπτώσεις Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής 
κατατίθεται και η αναγνώριση της ισοτιμίας από τον 
ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που από την πράξη 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο 
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που 
χορήγησε το τίτλο και επίσημη μετάφρασή της. 

 

10 βαθμοί 

Μετεκπαιδεύσεις/Πιστοποιή 
σεις σχετικές με σοβαρές και 
χρόνιες ψυχικές διαταραχές 

Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης 
Μετεκπαίδευσης/Πιστοποίησης. Σε περίπτωση 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της αλλοδαπής 

κατατίθεται και η επίσημη μετάφρασή τους. 

 

15 βαθμοί 

Εργασιακή εμπειρία στην 
ειδικότητα (γενική) 

Ιδιωτικών Φορέων: Βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα και Λογαριασμό Ασφαλισμένου 
που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα 
εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ. Για τους δύο 
τελευταίους μήνες εργασίας που δεν εμφανίζονται 

στα ανωτέρω προσκομίζεται βεβαίωση 
εργασίας/εργοδότη. 

Δημοσίου: Βεβαίωση οικείου φορέα απασχόλησης 
(να αναφέρονται επακριβώς οι ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης της απασχόλησης και το αντικείμενο 
απασχόλησης) και Λογαριασμό Ασφαλισμένου που 
να έχει εκδοθεί αρμοδίως. 

Ελ. Επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια ασφάλισης και τουλάχιστον μία σχετική 

σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

 

 

 
6 μήνες – 2 έτη: 5 βαθμοί 

2 έτη και άνω: 15 βαθμοί 

Εργασιακή εμπειρία σχετική 
με σοβαρές και χρόνιες 
ψυχικές διαταραχές 

 

Ισχύουν τα ανωτέρω 

6 μήνες – 2 έτη: 15 βαθμοί 

2 έτη και άνω: 30 βαθμοί 

Διαδικασία συνέντευξης Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 
θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την 
τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής 

 

30 

Μέγιστη Βαθμολογία  100 



 

 

 

 

 

Λοιπές προϋποθέσεις: 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
 

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

 

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν 

 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική  

δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα  

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν  

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης  

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) να μην έχουν, λόγω καταδίκης,  

στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

 

4. Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες 

συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 

νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

5. Όταν η εμπειρία του υποψήφιου έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή προσκομίζονται σε ευκρινή  

φωτοαντίγραφα, από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και 

συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους, κατά περίπτωση, τα παρακάτω : 

(α) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος 

και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή 

αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 

(β) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος 

και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 

αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία 



 

 

 

 

 

του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί 

νομικού προσώπου και 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για  

το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά  

τη νομοθεσία του κράτους τούτου. 
 

(δ) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής,  
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

(ε) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης 

επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής  

απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του 

κράτους – μέλους προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε 

με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013). 

 
6. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας,  

σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, με 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1). Δεν απαιτείται η απόδειξη  

γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς  

αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και 

Τένεδο. Επίσης το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν  

οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 
 

Δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης: 

 

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί σε δύο (2) 

ημερήσιες εφημερίδες του νομού Αττικής. Ολόκληρη η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ» http://www.anodos.org.gr καθώς και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος» στην οδό Αγίου Δημητρίου 54, 173.41 Άγιος  

Δημήτριος Αττικής. 

http://www.anodos.org.gr/


 

 

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητά τους: 

 

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. Οι υποψήφιοι μπορούν να 

αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας, είτε σε έντυπη μορφή στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» στην οδό Αγίου Δημητρίου  

54, 173.41 Άγιος Δημήτριος Αττικής. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δικαιολογητικών για την απόδειξη των κύριων και των 

πρόσθετων προσόντων τους όπως αυτά περιγράφονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Β και Γ, της 

παρούσας πρόσκλησης 

5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3, των 

ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν το φάκελο της  

υποψηφιότητα τους, στον οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΣ «ΑΝΟΔΟΣ» ΑμΚΕ»-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045296- 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/04/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/04/2022 

 

Η υποβολή των φακέλων γίνεται: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο 

πρόσωπο (με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00- 

16:00, β) ταχυδρομικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier services). Οι φάκελοι των αιτήσεων 

που στέλνονται ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον η ημερομηνία παραλαβής τους από την 

υπηρεσία ταχυμεταφορών είναι έως την ως ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η 

κατάθεση ή η αποστολή των φακέλων γίνεται στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 54, 173.41 Άγιος 

Δημήτριος Αττικής. 

 

Πληροφορίες: 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες,  

κατά τις ώρες 08:00-16:00, στο τηλέφωνο: 6936-985097. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία. 



 

 

 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής: 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των επιτυχόντων θα  

γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 

«Άνοδος», βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος 

Ποιότητας βάσει του προτύπου ELOT EN ISO 9001:2015 και θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
 

α) Έλεγχος των δικαιολογητικών και των κύριων προσόντων των υποψηφίων (προεπιλογή 

υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους πληρούν τα κύρια προσόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) θα γίνει 

βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) και θα διενεργηθεί από την επιτροπή η  

διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων. Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν 

στοιχεία αναφορικά με την εμπειρία, το κίνητρο, την προσωπικότητα και την εν γένει 

καταλληλότητα των υποψηφίων. 

β) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό 

πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας πτυχίου διενεργείται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής με  

προηγούμενη ενημέρωση/πρόσκληση των ισοβαθμησάντων. 

γ) Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης, με το αρχικό του ονοματεπώνυμου και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Άνοδος» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Ημέρας 

«Άνοδος». 
δ) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί εντός τριών (3) ημερών, 

υπολογιζόμενων ημερολογιακά, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των προσωρινών 

αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» στην  

οδό Αγίου Δημητρίου 54, 173.41 Άγιος Δημήτριος Αττικής. Το έντυπο των ενστάσεων θα αναρτηθεί 

μαζί με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα  

διατίθεται σε έντυπη μορφή στην ανωτέρω διεύθυνση του Κέντρου Ημέρας. 

ε) Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται 

γραπτώς στους ενδιαφερόμενους. 

στ) Τα οριστικά αποτελέσματα, με το αρχικό του ονοματεπώνυμου και τον αριθμό πρωτοκόλλου  

κατάθεσης της σχετικής αίτησης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος». 

ζ) Οι πρώτοι, ανά ειδικότητα, σε σειρά κατάταξης υποψήφιοι καλούνται να αποδεχτούν ή όχι τη  

θέση. Σε περίπτωση άρνησης, καλείται ο επόμενος του πίνακα κατάταξης και ακολουθείται η ίδια  

διαδικασία, η οποία, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για τον επόμενο του πίνακα κατάταξης έως 

ότου γίνει η πλήρωση της θέσης. 



 

 

 

 

Πρόσληψη: 

 

Έπειτα από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, υπογράφεται σύμβαση  εξαρτημένης 

εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας έως τις 30/6/2023 με δυνατότητα 

ανανέωσης. Η αμοιβή των εργαζόμενων που στελεχώνουν την υπηρεσία υπολογίζεται  βάσει του 

ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ.αριθμ 2/31029/ΔΕΠ/6 -5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-

0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

 
 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με  

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη  

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Ο πίνακας θα έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες από την έναρξη του 

προγράμματος. 

 
 

Αποστολή Προσωπικών Στοιχείων 

 

Το βιογραφικό σας σημείωμα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο 

υποψηφιότητάς σας, θεωρείται Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Με την υποβολή του βιογραφικού σας  

σημειώματος καθώς και κάθε άλλου προσωπικού εγγράφου που περιλαμβάνεται στο φάκελο της  

αίτησης σας, συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από 

την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Άνοδος» προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες σας  

για την πλήρωση της θέσης εργασίας για την οποία καταθέσατε την αίτηση σας. Το προσωπικό της  

Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Άνοδος» έχει πρόσβαση, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα 

Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς της αξιολόγησης και επιλογής στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον 

νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» , με MIS 5045296 

στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέρα 

των, βάσει των κείμενων διατάξεων, εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην με αριθμό 3861/23 -12-2019 

Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ4Η07Λ7-Γ05) της Πράξης, με τίτλο «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον 

νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» και MIS 5045296 

στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης 

της εν λόγω Πράξης. 
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