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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πράξη: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των
Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην
κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους
ικανότητας»
Υποέργο 1: «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών
ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’»
Θέμα: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης συμμετεχόντων για την Αρ.Πρωτ.: 308/15-42020 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, η Διοικητική Υπηρεσία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:
1. τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα»
των θέσεων απασχόλησης της Αρ.Πρωτ.: 308/15-4-2020 Πρόκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»,
2. τον πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ», όπως
αυτός έχει ανακοινωθεί με την Αρ.Πρωτ.: 308/15-4-2020 Πρόκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»,
3. το από 18-05-2020 Πρακτικό για την θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ», από την

Επιτροπή Αξιολόγησης Έκτακτου Προσωπικού που συγκροτήθηκε με την 26/4-122019 (ΘΕΜΑ 4ο) απόφαση ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΝΝ846Μ3ΘΘ-75Ρ) και
τροποποιήθηκε με την 27/9-1-2020 (Θέμα 2ο) απόφαση ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. (ΑΔΑ
-674Φ46Μ3ΘΘ-8ΙΝ),
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4. Την υπ. αριθμ. 316/19-05-2020 Ανακοίνωση της Διοικητικής Υπηρεσίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) με θέμα «Προσωρινός
Πίνακας Κατάταξης συμμετεχόντων για την Αρ.Πρωτ.: 308/15-4-2020 Πρόκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου για τη θέση απασχόλησης ΝΟΜΙΚΟΣ» (ΑΔΑ: Ω5ΗΑ46Μ3ΘΘ-Χ8Ω)
5. Το υπ. αριθμ. Πρακτικό 2/16.06.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που
συγκροτήθηκε με την 26/4-12-2019 (ΘΕΜΑ 4ο) απόφαση ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.
(ΑΔΑ: 6ΝΝ846Μ3ΘΘ-75Ρ), τροποποιήθηκε με την 27/9-1-2020 (Θέμα 2ο)
απόφαση ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. (ΑΔΑ: 674Φ46Μ3ΘΘ-8ΙΝ) και διατηρήθηκε με την
υπ. αριθμ. 29/14-04-2020 Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε (Θέμα 1ο), Σημείο 3.,
(ΑΔΑ: ΨΨΞΧ46Μ3ΘΘ-Θ5Ζ)
ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης της θέσης απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»:

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την θέση απασχόλησης ΝΟΜΙΚΟΣ
Κωδικός
Αίτησης

Επιθυμητά
προσόντα

Προσωπική Συνέντευξη

63/30-04-2020
67/03-05-2020
61/29-04-2020

01
0
0
0

02
50
10
0

03
10
8
10

04
10
8
10

05
10
9
10

06
5
4
5

07
5
4
5

68/03-05-2020

0

0

9

10

10

5

5

Βαθμολογία
Αίτησης

Αποτέλεσμα
Αίτησης

90
43
40

ΕΠΙΤΥΧΩΝ
1 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
ος

39

01: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένο (από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής
02: Εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη από τρία (3) έτη σε θέματα προαγωγής της ψυχικής
υγείας και συνηγορίας για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών σύμφωνα με το δίκαιο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
03: Γνώσεις και Εμπειρία της αντίστοιχης θέσης
04: Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
05 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
06: Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης των πληροφοριών
07: Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
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Υποβολή Δικαιολογητικών Πλήρωσης Θέσης Απασχόλησης
Ο επιτυχόντας της θέσης απασχόλησης θα ειδοποιηθεί προσωπικά, με Μήνυμα
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και SMS, ώστε να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη των
αναφερομένων στο Βιογραφικό του Σημείωμα (Τίτλους Σπουδών, Εργασιακή
Εμπειρία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της σχετικής Πρόκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Δεδομένου των περιοριστικών μέτρων αναφορικά με τον COVID-19, τα
δικαιολογητικά πλήρωσης θέσης μπορούν να προσκομιστούν είτε με α)
συστημένη ταχυδρομική αποστολή, είτε β) ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε pokoispe@gmail.com, υπό μορφή pdf, όπου και
σε αυτή τη περίπτωση, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να ακολουθήσει τις παρακάτω
οριζόμενες οδηγίες.
Στην περίπτωση που ο επιτυχόντας δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ή αποδειχθεί ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αναληθή, ο επιτυχόντας αποκλείεται
και τη θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών, με την υποχρέωση και αυτός της
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προς απόδειξη των αναφερομένων
στο Βιογραφικό του Σημείωμα. Σε αυτή τη περίπτωση πρώτος επιλαχών για τη θέση
γίνεται ο αμέσως επόμενος στον «Οριστικό Πίνακα Κατάταξης για την θέση
απασχόλησης ΝΟΜΙΚΟΣ» κ.ο.κ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Σωτήριος Α. Κουπίδης

Πελαγία Νικολάου
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