
 

 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

Ταχ.Διεύθυνση: 1ο χλμ Ε.Ο Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη  

Τηλέφωνο:22510 45577, Fax:22510 45575 

         Μυτιλήνη 25/04/2018 

         Αρ. Πρωτ. 6468 

 

Θέση Νοσηλεύτριας/  Μαίας Μερικής Απασχόλησης 

 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει 1 θέση νοσηλεύτριας / Μαίας για την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας στο Κέντρου Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών TAPUAT στη Λάρσο, 
Λέσβου. Στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε παιδιά και μητέρες μεταξύ των 
οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική στήριξη 
καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.  

 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας: 

 Βοηθά τις γυναίκες στο κέντρο με τη φροντίδα των βρεφών και το θηλασμό. 

 Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής 

περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης της υγείας του. 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαθέσιμες 

υπηρεσίες που αφορούν στον ασθενή. 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 Πτυχίο Νοσηλευτικής/ Μαιευτικής  

 Απόφοιτος Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) ή Ι.E.K. νοσηλευτή 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. 

 



 

 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Προηγούμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία 1 έτους. 

 Εμπειρία στην στήριξη γυναικών για θηλασμό και φροντίδα βρεφών 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: 

Η διάρκεια πρόσληψης θα ισχύει μέχρι τις 31/06/2018 με δυνατότητα ανανέωσης. 

 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως) : 20 ώρες. 

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω email στο jobsng@iliaktida-

amea.gr έως 01/05/2018, τα κάτωθι με τίτλο «Θέση Νοσηλεύτριας/ Μαίας 25-4-2018» και  οι 

υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. 

 Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. 

 

Στις συνεντεύξεις οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι απαραίτητα 

δικαιολογητικά: 

 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

 Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 

 Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού  καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Β2). 

 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεωρημένο 

γνήσιο υπογραφής ότι: ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς 

σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας 

αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας 



 

 

ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, 

ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια 

της ασφάλισης και Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική 

διάρκεια της εμπειρίας. 

Κριτήρια Κατάταξης 

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και τα υποχρεωτικά, για τη θέση επιλογής, προσόντα 
πρόσληψης, κατατάσσεται ανά κωδικό θέσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης 
με βάση τα υπευθύνως  δηλωθέντα στοιχεία του. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα 
της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.  

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης Βαθμός 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ίσος με τον βαθμό του τίτλου 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

3 (τρεις) μονάδες στους έχοντες 
τουλάχιστον μέχρι έξι μήνες 
ζητούμενης εμπειρίας και 3 
(τρεις)  μονάδες για κάθε 
επιπλέον εξάμηνο, μέγιστο 
σύνολο 12 μονάδες. 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Καλή γνώση = 2 Β2 

Πολύ καλή   = 4 Γ1/C1 

Άριστη=   5 (Γ2/C2) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η συνέντευξη δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δώδεκα (12) 
μονάδες 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη μετά την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ www.iliaktida-

amea.gr θα δημοσιευτεί και περίληψη της παρούσας σε μια (1) εφημερίδα τοπικής κυκλοφορίας.  

http://www.iliaktida-amea.gr/
http://www.iliaktida-amea.gr/


 

 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1) Έγγραφο Πιστοποίησης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική 

ιθαγένεια). 

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 

ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 

ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από 

το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:  

α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 

210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, των κατωτέρω επιπέδων: 

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ:  

Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)  

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. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του 

Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

2) Τίτλοι Σπουδών 

Όλοι οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών στο οποίο να 

αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 

Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε 

πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς 

ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό 

βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες 



 

 

«ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν δύναται να προσκομίσει βεβαίωση 

για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί η κατώτερη 

βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή:  

«8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο 

βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να 

καταχωρηθεί το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή 

«5,00».   

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και αντιστοιχία 

του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης  από  τον Διεπιστημονικό  Οργανισμό  

Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 

κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία 

να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου:  

Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής  

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν 

απαιτείται αντιστοιχία.  

Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και 

αντιστοιχία. 

 



 

 

Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος ή Άλλες Επαγγελματικές Άδειες, Βεβαιώσεις  

- Πιστοποιητικά 

Όλοι οι υποψήφιοι που επιλέγουν θέση για την οποία στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ή στον 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  υπάρχει ως υποχρεωτικό προσόν η κατοχή άδειας 

άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή πιστοποιητικό προσκομίζουν 

αντίστοιχα: 

 

Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος ή Βεβαιώσεις ή Άλλες Επαγγελματικές Άδειες 

1)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση) ή  

2) Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (Ν.3919/2011, όπως ισχύει)  

 

Δικαιολογητικά Απόδειξης Εμπειρίας 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη 

του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και 

όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται.  

Βαθμολογούμενη εμπειρία 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή 

με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για όλες τις θέσεις. 

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της 

χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 



 

 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική 

διάρκεια της ασφάλισης και Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να 

προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

•Βεβαίωση  του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα,  στην  οποία  να  αναγράφεται  η  χρονική  

διάρκεια  της ασφάλισης 

• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Τίτλοι Γλωσσομάθειας 

Οι  τίτλοι  γλωσσομάθειας  αποδεικνύεται σύμφωνα με την προσκόμιση αντίστοιχου πτυχίου ή 

βεβαίωσης πιστοποιημένου φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών - μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά  

Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση 

ότι η ιδιότητά  τους  ως  Ελλήνων,  κατά  το  γένος  και  τη  συνείδηση,  αποδεικνύεται  με  άλλους  

τρόπους (ν.δ.3832/1958).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 

βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την απόδειξη της 



 

 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν.2413/96 άρθρο 10 

παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:  

α)  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  Ανδρέα  Παπανδρέου  37,  Τ.Κ.  151  80  Αθήνα,  τηλ. 

210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη. 

Η  ευθύνη  της προσκόμισης  όλων  των  απαιτούμενων δικαιολογητικών ανήκει αποκλειστικά 

στον υποψήφιο.  

 

 


