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          Χανιά, 18/02/2021 
  Αρ. Πρωτ.: 06 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Σο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργϊντασ ωσ δικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ 
ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ-ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΑμεΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ 
Προγράμματοσ «ΚΡΗΣΗ 2014-2020», Άξονασ Προτεραιότθτασ 5 «Προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν Κριτθ», προκθρφςςει τθν 
πλιρωςθ μιασ (1) θζςησ προςωπικοφ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ με ςφναψη ςφμβαςησ 
ζργου ή εξαρτημζνησ εργαςίασ ωσ κατωτζρω:  
 

ΣΕ Εργοθεραπευτϊν  μία (1) κζςθ 
 
και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ, εφόςον κατζχουν τα απαραίτθτα 
προςόντα, να υποβάλουν «ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ» κακϊσ και τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Πτυχίο ι δίπλωμα Σμιματοσ Εργοκεραπείασ – Σ.Ε.Ι.  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 
δίπλωμα Π..Ε. (Σ.Ε.Ι.) ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο  ι  δίπλωμα  ΣΕΙ  ι  
Π..Ε. (Σ.Ε.Ι.) τθσ  θμεδαπισ ι ιςότιμοσ  τίτλοσ  ςχολϊν  τθσ  θμεδαπισ  ι  
αλλοδαπισ,  αντίςτοιχθσ  ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά 
ειδικότθτα πτυχίο Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ι ιςότιμο τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εργοκεραπευτι 
 

ΤΝΕΚΣΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
1. Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο (Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχου 

κλάδου με το αντικείμενο τθσ κζςθσ)   
2. Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ 
3. Κοινωνικι εναςχόλθςθ και προςφορά εκελοντικισ εργαςίασ 
4. Καλι γνϊςθ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Δομισ  

 
ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Αποδεδειγμζνθ εκπαίδευςθ ςε οποιαδιποτε επιπρόςκετθ κεραπευτικι 
προςζγγιςθ από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτικό φορζα.  

2. Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 
3. Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ 
4. Ικανότθτα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν  
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΡΟΠΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Σίτλοσ ςπουδϊν ο βακμόσ του βαςικοφ 
τίτλου ςπουδϊν 

Σίτλοσ ςπουδϊν από τον οποίο 
να προκφπτει θ βακμολογία 

 

Εξειδίκευςθ ςτο 
αντικείμενο εργαςίασ 
(ειδικζσ ςπουδζσ) 

 
 
5 βακμοφσ 

α) μεταπτυχιακό ςτο αντικείμενο 
εργαςίασ, ι 
β) Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ 
ςεμιναρίων, ςυνεδριϊν, 
θμερίδων κλπ ςτο αντικείμενο 
εργαςίασ 

 

Ειδικι εμπειρία ςτθ 
διαβίωςθ ΑμεΑ 
(ΚΔΗΦ, ΤΔ, Ξενϊνεσ) 
ι ςε 
προγράμματα 
κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ και 
φροντίδασ ΑμεΑ 

 
 
 
10 βακμοφσ/για κάκε 
ζτοσ εμπειρίασ και ζωσ 
40 βακμοφσ 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ 
μετά τθ λιψθ του βαςικοφ 
τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο οι 
υποψιφιοι μετζχουν ςτθ 
διαδικαςία επιλογισ. Για όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ ηθτείται βεβαίωςθ 
του οικείου αςφαλιςτικοφ 
φορζα, βεβαίωςθ και ςυςτατικι 
επιςτολι εργοδότθ. 

Προςμετράτε θ 
εμπειρία ζωσ 4 
ζτθ 

Κοινωνικι 
εναςχόλθςθ 
και προςφορά 
εκελοντικισ εργαςίασ 
ςε φορείσ που 
λειτουργοφν 
παρόμοιεσ δομζσ 
(ΚΔΗΦ, τζγεσ, 
ξενϊνεσ κ.λ.π.) 

10 βακμοφσ/για κάκε 
ζτοσ εκελοντικισ 
εργαςίασ και ζωσ 20 
βακμοφσ 

Βεβαίωςθ από φορείσ που 
λειτουργοφν παρόμοιεσ δομζσ  
από όπου να προκφπτει ο χρόνοσ 
τθσ εκελοντικισ εργαςίασ με 
θμερομθνίεσ, ωράρια και 
αναλυτικι περιγραφι 
κακθκόντων 
 

 
Προςμετράτε θ 
εκελοντικι 
εναςχόλθςθ ζωσ 
2 ζτθ κατά τθν 
τελευταία 5ετία 

Γνϊςθ του 
κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ τθσ 
Δομισ 

5 βακμοφσ 
Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ ι 
αποδεικτικό κατοικίασ 

Κατά τθν 
τελευταία 
5ετία 

Διαδικαςία 
ςυνζντευξθσ 0-20 βακμοφσ 

Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα 
παραπάνω κριτιρια κα κλθκοφν 
ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από 
επιτροπι επιλογισ. 

 

ΤΝΟΛΟ 100 βακμοί   
 
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι  υποψιφιοι,  εφόςον  διακζτουν  τα  απαιτοφμενα προςόντα,  καλοφνται να 

υποβάλλουν τθν ειδικι ζντυπθ Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ προςκομίηοντασ τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αναγράφοντασ τθν κατθγορία τθσ οποίασ κζςθσ 
διεκδικοφν: 
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I. αυτοπροςϊπωσ (από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 08:30-14:30) ι  
II. με e-mail: megalochari@gmail.com ι  
III. ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ: 

 
Κ.Η.Φ.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 

Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, Σ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΣΗ 
«Για τθν Προκιρυξθ  Αρ.Πρ. 06/18-02-2021 τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ-

ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΑμεΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
(Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ* 
1. Αίτθςθ (Ειδικι ζντυπθ Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ) 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα (αναλυτικό) 

3. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικοφ Σίτλου πουδϊν  

4. Φωτοαντίγραφο άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 

5. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτο αντικείμενο εργαςίασ (εφόςον υπάρχει)  

6. Φωτοτυπία ταυτότθτασ 

7. Για τουσ άρρενεσ υποψθφίουσ: αντίγραφο απολυτθρίου ςτρατοφ ι βεβαίωςθ 
νόμιμθσ απαλλαγισ 
8. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ ι/και εκελοντικισ εργαςίασ με θμερομθνίεσ, 
ωράρια και αναλυτικι περιγραφι κακθκόντων (εφόςον υπάρχουν) 

9. Αποδεικτικό κατοικίασ ι Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ 
 10. Αποδεικτικά πρόςκετων προςόντων 
  
*Σα βιογραφικά  και τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δε διαβιβάηονται ςε τρίτουσ και 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για να διερευνθκεί θ προοπτικι τθσ μελλοντικισ 
επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ μασ. Κάκε επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του Νόμου 2472/97 περί προςταςίασ του 
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, και κάκε 
υποψιφιοσ διατθρεί δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ, όπωσ ο ωσ 
άνω νόμοσ ορίηει. 
 
Οι υποψήφιοι καλοφνται να υποβάλουν την αίτηςη εντόσ δεκαπζντε (15)  
ημερολογιακϊν ημερϊν, και πιο ςυγκεκριμζνα από 19/02/2021 ζωσ 05/03/2021. Η 
ανωτζρω  προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και 
εάν αυτι  είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ, τότε θ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.  
 

mailto:megalochari@gmail.com
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Κάκε αίτθςθ κα εξεταςτεί με βάςθ τα προςόντα που ηθτοφνται για κάκε κζςθ και με 
βάςθ τθν αρχι των ίςων ευκαιριϊν. Η  επιλογι  των  υποψθφίων,  κα  γίνει  μετά  τθν  
αξιολόγθςθ και τθ βακμολόγθςθ των απαιτοφμενων και πρόςκετων κριτθρίων 
κατάταξθσ και τθ διενζργεια προςωπικισ ςυνζντευξθσ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ 
προςωπικοφ που ζχει ορίςει ο φορζασ. Σα πρόςκετα προςόντα λαμβάνονται υπόψθ,  
ωςτόςο δεν είναι απαραίτθτα για τθν υποβολι αίτθςθσ. Οι αιτιςεισ κα αξιολογθκοφν 
μζχρι τισ 06/03/2021 και οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθ δεφτερθ φάςθ 
αξιολόγθςθσ (ςυνεντεφξεισ), κα ειδοποιθκοφν τθλεφωνικά ι θλεκτρονικά ζωσ τισ 
08/03/2021. Οι ςυνεντεφξεισ κα λάβουν χϊρα ςτισ 09/03/2021. 
 

Σα αποτελζςματα τθσ επιλογισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.kifap.com 
 
Μετά τθν επιλογι και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο/θ επιλεχκζντασ κα πρζπει να 
υποβάλλει Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ,  ςτθν 
οποία κα αναφζρεται ότι: 
Α. δεν ζχει καταδικαςτεί ςε κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ, 
απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, 
παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακώσ και για 
οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ 
τθσ γενετιςιασ ηωισ.  
Β. δεν είναι υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι 
για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ α’, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί  
Γ. δεν ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιώματα.  

 
Σα ςχετικά ζντυπα αιτιςεων διατίκενται από τθ Γραμματεία του Κ.Η.Φ.Α.Π. (Κ. Μάνου 
50, Πελεκαπίνα) και από τθν ιςτοςελίδα www.kifap.com  
Πλθροφορίεσ: Σθλ.: 2821054717,  e-mail: megalochari@gmail.com 
 

ΓΙΑ ΣΟ Δ.., Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΑΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 


