Αθήνα/Athens: 16/11/2021
Αρ.Πρωτ./ Ref. Nr: 1492

ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2
Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Αθήνα και 2 Κοινωνικούς
Λειτουργούς στην Τρίπολη
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ΝΠΙΔ μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» με ΚΩΔ. ΟΠΣ
(MIS) 5071337 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος
2014-2020» σύμφωνα με την με Α.Π.:91366/05.04.2021 Απόφαση Ένταξης της
Πράξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Άξονας προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».
Θεματικός Στόχος: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης»
Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών».
Ειδικός στόχος: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ,
μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες
γυναίκες).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 4/10.11.2021
Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της, προτίθεται να προσλάβει με
σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, τέσσερις (4) Κοινωνικούς
Λειτουργούς στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 10
«Διεκδικούμε Μαζί»: υπηρεσία καταπολέμησης του αποκλεισμού και των
διακρίσεων και παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, του Υποέργου
1(αυτεπιστασία) Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων
Ευκαιριών, της Πράξης.
Η πράξη: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’», έχει ως σκοπό την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου και
την πρόσβαση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις
στην αγορά εργασίας.
Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων οι οποίες
απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις
οικογένειές τους, όσο και στα Στελέχη των Περιφερειακών και Τοπικών αρχών,
αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο
αυτό έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων / υπηρεσιών που αφορούν σε δύο
άξονες με αντίστοιχους επιμέρους στόχους, Άξονας 1: Προώθηση των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
και συμπερίληψη του δικαιωματικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας στις
περιφερειακές και τοπικές πολιτικές, και Άξονας 2: Προώθηση της ένταξης των
ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία.
Ειδικότερα, οι δύο (2) άξονες στοχεύουν:
➢ στην ενίσχυση της ικανότητας της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλων σημαντικών συλλογικών φορέων -όπως είναι
κοινωνικοί εταίροι, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι εργαζομένων,
σύλλογοι καταναλωτών κ.α.- να ενσωματώνουν τη δικαιωματική
προσέγγιση της αναπηρίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και δράση τους
αντίστοιχα,
➢ στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της ομάδας στόχου από
σημαντικές για την κοινωνική τους ένταξη υπηρεσίες,
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➢ στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και
χρόνιες παθήσεις,
➢ στην ενδυνάμωση της ομάδας στόχου,
➢ στη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία
και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας.
Το Π.Ε. 10 στόχο έχει την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους Φορείς της Α/
βάθμιας Αυτοδιοίκησης, την εκκλησία και άλλους φορείς και οργανώσεις των
δημοτικών ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δίνει επίσης έμφαση στην
ενημέρωση, ενδυνάμωση, υποστήριξη και κινητοποίηση των ίδιων των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, ώστε να γίνουν οι ίδιοι
πραγματικοί φορείς διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Το εν λόγω Π.Ε.
αποτελείται από σύνολο ενεργειών προκειμένου να επωφεληθούν οριζόντια τα
άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους που διαβιούν στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και να προωθηθούν τα δικαιώματά τους στο
σύνολο τις κοινωνίας των πολιτών και στην ευρύτερη κοινωνία.
1. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή
της, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της Πράξης.
2. Αντικείμενο Σύμβασης
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θα απασχοληθούν στο Π.Ε. 10 «Διεκδικούμε Μαζί»:
υπηρεσία καταπολέμησης του αποκλεισμού και των διακρίσεων και
παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους, του Υποέργου 1 της Πράξης.
Ειδικότερα τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι:
•

•

•

•

υλοποίηση συναντήσεων για την ενημέρωση, ενδυνάμωση και υποστήριξη
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που
διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
υλοποίηση συναντήσεων με τα Αιρετά και Υπηρεσιακά στελέχη των
τοπικών
αρχών/υπηρεσιών/οργανώσεων
της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου,
δικτύωση με τους Φορείς της Α/ βάθμιας Αυτοδιοίκησης και άλλους
φορείς και οργανώσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δημοτικών ενοτήτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου,
συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
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•

άλλες διοικητικές ενέργειες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι παρούσες θέσεις
εργασίας προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις (2ήμερες, 3ήμερες) σε όλες
τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα πρέπει
να είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου 2021.
3. Παραδοτέα
Τα στελέχη υποχρεούται να καταθέτουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ.:
Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Στελέχους, με τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα
από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες κατά το μήνα αναφοράς.
4. Θέσεις Προσωπικού
Θέσεις Προσωπικού
Κωδικός Υπηρεσία
θέσης

Έδρα
Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
Υπηρεσίας
Ατόμων

Α1

Εθνική
Αθήνα
Συνομοσπονδία
Ατόμων
με
Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ)

ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών

24 μήνες
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Τ1

Εθνική
Τρίπολη
Συνομοσπονδία
Ατόμων
με
Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ)

ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών

24 μήνες
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5. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
5.α) Απαιτούμενα Προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με
κατεύθυνση
προχωρημένου
εξαμήνου
Κοινωνικής
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Εργασίας ΑΕΙ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με σχετική πράξη
αναγνώρισης ισοτιμίας όπου απαιτείται.
Α1 & Τ1

ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ/ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ/ΑΤΕΙ ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας με σχετική πράξη αναγνώρισης
ισοτιμίας όπου απαιτείται.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή
Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού όπου απαιτείται και,
γ) 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 (άρθρο 78 &
110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή
της.
δ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3
ετών.
ε) Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

5.β) Επιθυμητά Προσόντα
Α1 & Τ1

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας1
Κοινωνικά Κριτήρια: Αναπηρία & Εντοπιότητα

1

Κατ΄ ελάχιστον συμπληρωμένα 3 χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος.
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Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού
βιογραφικού σημειώματος και σχετικών δικαιολογητικών, πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων που θα πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων
[τίτλος/οι σπουδών, πιστοποιητικό/ά ξένων γλωσσών και Η/Υ, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας από ασφαλιστικά ταμεία, βεβαιώσεις εργασίας από εργοδότη/τες
βεβαιώσεις πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ-πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης-απόφαση κηδεμονίας-απόφαση δικαστικής συμπαράστασης- προς
απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων (βλ. ενότητα 6)], και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφό κρίνει ο υποψήφιος απαραίτητο για την απόδειξη των δηλωθέντων
πληροφοριών στο βιογραφικό σημείωμα. Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν
αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή και εν συνεχεία, εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί, σε
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.
Το συνολικό κόστος των Κοινωνικών Λειτουργών θα είναι σύμφωνα με τα τυπικά
τους προσόντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με ανώτερο ποσό τα 1.624,46€
ανά μήνα συμπεριλαμβανομένων των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων, Επίδομα
Αδείας και εργοδοτικών εισφορών. Από τα παραπάνω θα αφαιρούνται οι νόμιμες
κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, ο ΦΜΥ, η εισφορά
αλληλεγγύης).
6. Διαδικασία Αξιολόγησης
Μετά την παραλαβή των βιογραφικών και των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει
η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί από την
Ε.Σ.Α.μεΑ., ενώ θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που θα
πληρούν τα απαραίτητα προσόντα συμμετοχής (παρ.5.α).
Τα «Απαραίτητα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού
(on/off) και δεν μοριοδοτούνται.
Οι υποψήφιες/οι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής θα
κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα βαθμολογηθεί μαζί με τα επιθυμητά
προσόντα, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.

Κωδ.

Κριτήρια

1

Συνέντευξη

2

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
(Άριστη γνώση Γ2/C2)

Μονάδες
0-50
20
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3

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Πολύ
καλή γνώση Γ1/C1)

15

4

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Καλή
γνώση Β2/B2)

10

5

Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

5

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων
6

0-100

Κοινωνικά Κριτήρια: Αναπηρία &
Εντοπιότητα2
Σε υποψηφίες/ους που είναι:
α) άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και
άνω
β) γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγοι ατόμων ή
νόμιμοι κηδεμόνες ή δικαστικοί συμπαραστάτες3
ατόμων με ποσοστό αναπηρίας από 67% και
άνω. Όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή
αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 50%.
γ) σε υποψήφιους με καταγωγή από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

10%

5%

5%

Ως προς τα κοινωνικά κριτήρια: αναπηρία & εντοπιότητα
Α. Άτομα με αναπηρία
Οι υποψήφιες/οι οφείλουν να προσκομίσουν:
πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ (π.χ. ΚΕΠΑ).

Αντίγραφο

βεβαίωσης

Β. Γονείς, τέκνα, αδέλφια, σύζυγοι, νόμιμοι κηδεμόνες ή δικαστικοί
συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία
Οι υποψήφιες/οι οφείλουν να προσκομίσουν: i) Αντίγραφο πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική/συζυγική
σχέση με το άτομο με αναπηρία ή απόφαση κηδεμονίας ή απόφαση διορισμού

Για τις θέσεις της Τρίπολης.
Μόνο στην περίπτωση που το άτομο δεν διαβιεί σε κλειστή δομή φιλοξενίας. Η
παρούσα δήλωση τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου.
2
3
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δικαστικής συμπαράστασης, ii) Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της
αναπηρίας σε ισχύ του συγγενικού ή άλλου προσώπου με αναπηρία (π.χ. ΚΕΠΑ).
Γ. Εντοπιότητα
Οι υποψήφιες/οι οφείλουν να προσκομίσουν: i) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
πιστοποιητικό εντοπιότητας.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Οι
υποψήφιες/οι με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνες/οι που θα
επιλεγούν. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.μεΑ.. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιες/οι έχουν
το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι
συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από τριμελή
επιτροπή ενστάσεων που θα οριστεί από την ΕΣΑμεΑ.
7. Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο
ηλεκτρονικά. Ειδικότερα μπορούν να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης proslipsis@esaea.gr ψηφιακούς φακέλους συμμετοχής σε zip/rar
αρχείο είτε με τη μορφή pdf, png, jpg, είτε με χρήση υπηρεσίας διαδικτυακής
μεταφοράς αρχείων:
1. υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,
2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
3. δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν την ύπαρξη
των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.
Οι υποψήφιες/οι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τα
έγγραφα – δικαιολογητικά που υπέβαλαν στον ψηφιακό φάκελο συμμετοχής
τους.
8. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής είναι έξι (6)
ημέρες. Αρχίζει την 16η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 21η Νοεμβρίου 2021,
ώρα 15:00.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενη προθεσμία δεν θα γίνεται αποδεκτή καμιά
ηλεκτρονική υποβολή φακέλων υποψηφιοτήτων.
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9. Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην κ. Ευαγγελία Καλλιμάνη τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 10:00 έως 15:00. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΗΣ
ΕΣΑμεΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
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