
 

 

                                   

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ- 

ALZHEIMER 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δ/νση: Χρυσοπηγής 60 
73100 Χανιά 

Τηλ. & Φαξ: 2821 0 76050 
E-mail:inerekal@otenet.gr | Web Site: www.alzheimer-chania.gr 

 
Χανιά 5/11/2019                                                                                                                                            

Αρ. Πρωτ.:94 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 

την υλοποίηση της Πράξης 

«Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών 
Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης»  

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» 
 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045708 
 
 

Το «Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με αρ. πρωτ.: 4240/19-10-18 (κωδ. ΟΠΣ:ΕΚΤ_23/ΑΑ_3360) Πρόσκληση της ΕΥΔ του 
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την με αρ. πρωτ. 4157 / 09-09-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα 
Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-
Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5045708 στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

3. Την με αρ. Απόφαση 1 του Πρακτικού 9/23-10-2019 του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Έρευνας-
Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών –Αlzheimer για την πρόσληψη τριών ατόμων 
στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης 
Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» 

 
 
 



 

 

                                   

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
μερικής απασχόλησης, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, για την υλοποίηση της Πράξης 
«Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών 
Ασθενών-Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS)  
5045708 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων  

Είδος 
απασχόλησης 

1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 Μερική (4ωρη) 

2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 Μερική (4ωρη) 

3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 Μερική (4ωρη) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                   

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ και στα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.  
Τα Απαιτούμενα Προσόντα ελέγχονται και αν ο/η υποψήφιος/α τα διαθέτει, συμμετέχει στην 
επόμενη φάση αξιολόγησης, δηλ. στη  βαθμολόγηση Πρόσθετων Κριτηρίων Αξιολόγησης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ 
Κ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση με αντικείμενο 
απασχόλησης συναφές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης). 

• ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (αφορά  μεταπτυχιακές σπουδές) 

• ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β': ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 
Θέσης Τίτλος σπουδών / Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

1 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 

• Πτυχίο  Ιατρικής Σχολής, με ειδίκευση στην Ψυχιατρική 

• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος 

• Άδεια οδήγησης (κατηγορία Β) 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 

• Πτυχίο  Ιατρικής Σχολής, με ειδίκευση στην Νευρολογία 

• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος 

• Άδεια οδήγησης (κατηγορία Β) 

2 

• Πτυχίο Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου 

• Άδεια οδήγησης (κατηγορία Β) 

3 

• Πτυχίο  ή  δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή 
δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  

• Άδεια   άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικού Λειτουργού 

• Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 
Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής 
– υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού 
στον ΣΚΛΕ (άρθρα 78 & 110 του ν. 4488/2017 (Α΄137), η οποία 
να είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

• Άδεια οδήγησης (κατηγορία Β) 



 

 

                                   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά: 

1.       ΓΕΝΙΚΑ 

• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους     
   πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.). 

• Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς). 

•  Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών). 

2.       ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

•    Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών. 

•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ όπου απαιτείται. 
 
3.       ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

•      Για το κριτήριο “Εργασιακή Εμπειρία” 

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (μισθωτοί, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κλπ) τα ανάλογα δικαιολογητικά απόδειξης της 
ζητούμενης εμπειρίας. (Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 
χρονική διάρκεια της ασφάλισης).  

•  Για το κριτήριο “ Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών ” 

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τους πρόσθετους τίτλους  μεταπτυχιακών σπουδών. 

• Για το κριτήριο  «Γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ»  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

α) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Καλή Γνώση Αγγλικών) 
β) πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο 
από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και καλύπτει τα αντικείμενα: 
Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες διαδικτύου. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τίτλος σπουδών 

ο βαθμός του βασικού 
τίτλου σπουδών με τα 
δυο πρώτα δεκαδικά 
ψηφία  
(πολλαπλασιαζόμενος 
επί 10) 

Τίτλος σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η 
βαθμολογία   

Πρόσθετοι τίτλοι 
σπουδών (μεταπτυχιακό)  

20  βαθμοί για 
μεταπτυχιακό επάνω 
στο αντικείμενο του 
έργου 
10 βαθμοί για 
μεταπτυχιακό 
μικρότερης συνάφειας  Mεταπτυχιακό στο αντικείμενο εργασίας                  

Εργασιακή εμπειρία  

2 βαθμοί ανά μήνα  
εμπειρίας και έως 5 
έτη εμπειρίας.  

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής σε 
ομοειδή θέση, στοιχείο που προκύπτει με 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

Η εμπειρία 
λαμβάνεται στη 
βάση οκτάωρης 
ημερήσιας 
απασχόλησης.  

Γνώση Ξένης Γλώσσας  

5 βαθμοί για επίπεδο 
Β2  
10  βαθμοί για 
επίπεδο C2 

Τίτλος σπουδών από τον οποίο να προκύπτει το 
επίπεδο. 

Β2: Καλή Γνώση 
Αγγλικών 
(επίπεδο Lower) 
C2: Άριστη 
Γνώση Αγγλικών 
(επίπεδο 
Proficiency)   

Γνώση χειρισμού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή 10 βαθμοί 

Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης 
χειρισμού Η/Υ  που έχουν εκδοθεί από φορείς  

πιστοποιημένους από τον   Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

 Η γνώση 
χειρισμού Η/Υ 
αφορά στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 
υπολογιστικών 
φύλλων και γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

    
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΩΝ 260   

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Θα εκδοθεί και θα διανεμηθεί Δελτίο Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα της 
Περιφερειακής ενότητας Χανίων.  



 

 

                                   

Ολόκληρη η παρούσα Ανακοίνωση - Πρόσκληση θα υπάρχει αναρτημένη (και σε αντίγραφα) 
στα γραφεία του Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer, 
Χρυσοπηγής 60, Χανιά, καθώς και στην ιστοσελίδα: www.alzheimer-chania.gr 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης 

1. στα γραφεία του Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-
Alzheimer,  Χρυσοπηγής 60, Χανιά,  από τις 9 π.μ. έως τις 13 μ.μ.  

2. στην ιστοσελίδα : www.alzheimer-chania.gr 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να την 
υποβάλουν ή να την αποστείλουν με κούριερ, στη  διεύθυνση:  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ- 

ALZHEIMER, Χρυσοπηγής 60,  Τ.Κ.: 73100, Χανιά 

(τηλ. 28210 76050) 

 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της Αίτησης κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής.  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η  

25η Νοεμβρίου 2019. 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αφού το Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer 
επεξεργαστεί τις Αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στην παρούσα Ανακοίνωση.  

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε τρεις Πίνακες (ανά κωδικό 
θέσης), με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της Αίτησης του υποψηφίου, με βάση τη 
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει από τα βαθμολογούμενα κριτήρια και με αναγραφή 
της βαθμολόγησης κάθε ενός κριτηρίου.  

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Εργασιακή Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο» και αν 
προκύπτει πάλι ισοβαθμία οι υποψήφιοι προτάσσεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό 
πτυχίου.  

 

 

http://www.alzheimer-chania.gr/
http://www.alzheimer-chania.gr/


 

 

                                   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Το Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer  μέσα σε 
διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων 
προβαίνει στην ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης.  

Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης 
Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
www.alzheimer-chania.gr 

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση Ένστασης  μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της ανάρτησής τους. Η Ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με κούριερ στα γραφεία του 
«Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» 
(Χρυσοπηγής 60,  Τ.Κ.: 73100, Χανιά). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το 
εμπρόθεσμο της Ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος 
αποστολής.  

Η Επιτροπή Ενστάσεων εντός δέκα ημερών εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τους τελικούς 
Πίνακες κατάταξης.  

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Οι τελικοί Πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.alzheimer-chania.gr, καθώς 
και στα γραφεία του Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-
Alzheimer,  Χρυσοπηγής 60, Χανιά. 
 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Το  Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer  θα προσλάβει το 
προσωπικό με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 
διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
Σύμβασης. 

Για το 
«Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών 

Ασθενών-Alzheimer» 

 

 

Νικολακάκης Γεώργιος 
Πρόεδρος  Δ.Σ.  

http://www.alzheimer-chania.gr/
http://www.alzheimer-chania.gr/

