
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της Πράξης «Αποστολή _ Κοινωνικές Δοµές Αντιµετώπισης 
της Φτώχειας στους Δήµους Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου» MIS 
430038 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού 2007-2013», η οποία 
χρηµατοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω η ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
προκηρύσσει µία (1) θέση Βοηθητικού Προσωπικού για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο στην Καλλιθέα, πλήρους απασχόλησης ορισµένου χρόνου 
για άνεργους έως 30 ετών. 
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι ένα κατάστηµα µε καθηµερινή οκτάωρη 
λειτουργία 9.00-17.00, το οποίο διανέµει τρόφιµα και είδη παντοπωλείου 
συσκευασµένα, είδη ατοµικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης 
(χρησιµοποιηµένα και µη), είδη οικιακού εξοπλισµού, παιχνίδια, βιβλία, 
cd-dvd, άλλα είδη ψυχαγωγίας κλπ. Το κοινωνικό παντοπωλείο 
λειτουργεί σε σταθερό ωράριο, αποτελείται από πενταµελές προσωπικό 
(5) ενώ συνδέεται µε τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική 
κοινωνία µε στόχο τη συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Επίσης, µέσω 
της λειτουργίας του παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και πληροφόρησης µε στόχο την ενδυνάµωση και κοινωνική ενσωµάτωση 
των ωφελουµένων.  
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Για την στελέχωση του προσωπικού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Καλλιθέας 
στην οδό Αγησιλάου 9α, η Διοίκηση της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους 



υποψηφίους να υποβάλλουν αίτηση για µία (1) θέση Βοηθητικού Προσωπικού, 
πλήρους απασχόλησης, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Τυπικά Κριτήρια  
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι (µε ενεργή κάρτα ανεργίας), 
ηλικίας έως 30 ετών και να πληρούν τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια (on/off), τα 
οποία δεν µοριοδοτούνται :  
  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
(Πλήρους Απασχόλησης)  
i. Επίπεδο Εκπαίδευσης:  
Απολυτήριο Λυκείου  
ii. Προϋπηρεσία:  
Επιθυµητή προϋπηρεσία.  
iii. Συστατικές Επιστολές:  
Επιθυµητές συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες  
iv. Άλλα προσόντα  
Επιθυµητή άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας.  
 
Κοινωνικά Κριτήρια  
I. Κατάσταση Ανέργου (Μακροχρόνια άνεργος κτλ.)  
II. Οικογενειακή Κατάσταση (πολύτεκνος, αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας 
κτλ.)  
III. Οικογενειακό Εισόδηµα (προτεραιότητα θα δοθεί σε χαµηλά εισοδήµατα 
κάτω των 18.000€ ετησίως)  
IV. Μέλος Ειδικής Κοινωνικής Οµάδας (Αµέα κτλ.)  
 
Τα Κοινωνικά Κριτήρια πιστοποιούνται µε τα απαραίτητα έγγραφα, όπως:  
I. Ενεργή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ  
II. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  
III. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα τρέχοντος έτους  
IV. Πιστοποιητικά αναπηρίας, ιατρική γνωµάτευση  
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:  
√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο 
που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 28 του 
Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.  
√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) 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.  
 
ΕΓΓΡΑΦΑ  
· Συνοδευτικό σηµείωµα στο οποίο να δηλώνεται το ενδιαφέρον για συµµετοχή 
στην πρόσκληση και η αιτούµενη θέση εργασίας.  
· Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση 
κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. του ελέγχου και της προεπιλογής 
των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
διαδικασία επιλογής προσωπικού της παρούσας πρόσκλησης. Μετά την 
διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθούν τα ονόµατα των επιτυχόντων. Επιµέρους 
δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο 
µέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 15 ηµέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 17η Ιανουαρίου 2017 έως την 1η 
Φεβρουαρίου 2017. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά 
τους σηµειώµατα µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
αποστολή βιογραφικών θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
n.katsiaras@mkoapostoli.gr. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  

Το βοηθητικό προσωπικό θα είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της έγκαιρης 
και ικανοποιητικής ποσότητας των ειδών προς διάθεση στο Παντοπωλείο και 
όλων των επιµέρους σχετικών ενεργειών, όπως η µεταφορά τους από τις πηγές 
διάθεσης στην Αποθήκη της Αποστολής, την διαλογή τους, την καταχώρηση 
εισόδου τους στα αποθέµατα της Αποθήκης για το Παντοπωλείο, την µεταφορά 
τους από την Αποθήκη στο Παντοπωλείο, η τοποθέτησή τους στα ράφια η/και σε 
κουτιά ή σακούλες ανά οικογένεια, η διανοµή στους επωφελούµενους στο χώρο 
του Παντοπωλείου κα.  

 


