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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΚΟΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑ 
Γενικό Νοςοκομείο Καβάλασ, Ψυχιατρικό Σμήμα, Σ.Κ. 65500, Καβάλα 

Σηλ./Φαξ: 2510211063/4, e-mail: koispekavalas@gmail.com, web: 
www.koispekavalas.gr 

 
Καβάλα, 01/08/2019 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ  ΣΟΤ ΚΟΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ  
 

Ο Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνησ Ευθφνησ Σομζα Ψυχικήσ Τγείασ Ν. 
Καβάλασ - ΚΟΙΠΕ Καβάλασ, ςτο πλαίςιο του ζργου «Παροχή Τπηρεςιϊν 
Μεταφοράσ Αςθενϊν» του Γενικοφ Νοςοκομείου Καβάλασ καλεί για πρόςληψη 3 
άτομα, για 8ωρη απαςχόληςη, για 5 μήνεσ, με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικά 
θζςησ και απαραίτητα τυπικά προςόντα:  

  
 

Απαραίτητα τυπικά προςόντα:   
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοσ τίτλοσ δευτεροβάθμιασ ή 
μεταδευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ τησ ημεδαπήσ ή άλλοσ ιςότιμοσ τησ αλλοδαπήσ, 
ανεξαρτήτωσ ειδικότητασ ή Απολυτήριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικήσ 
Εκπαίδευςησ (Απολυτήριοσ τίτλοσ Σριταξίου Γυμναςίου ή για όςουσ ζχουν 
αποφοιτήςει μζχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικοφ χολείου), ή ιςοδφναμοσ 
απολυτήριοσ τίτλοσ κατϊτερησ Σεχνικήσ χολήσ του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριοσ 
τίτλοσ Εργαςτηρίων Ειδικήσ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπήσ ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τησ αλλοδαπήσ.   

 
ημειϊνεται ότι, για τη ςυγκεκριμζνη Προκήρυξη Θζςεων Εργαςίασ ςτον ΚΟΙΠΕ 
Καβάλασ για το ζργο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ» του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Καβάλασ, θα ληφθοφν υπόψη και η ςχετική εμπειρία ςτο αντικείμενο 
τησ κάθε αιτοφμενησ θζςησ καθϊσ και επιπρόςθετα τυπικά προςόντα που τυχόν 
κατζχουν οι υποψήφιοι/εσ.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:koispekavalas@gmail.com


 

2 

 

ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ  
  

Προθεςμία υποβολήσ φακζλου: από την Πζμπτη 01/08/2019 ζωσ και την Πζμπτη 
08/08/2019, τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ 09:00 με 14:00.  

  
Οι ενδιαφερόμενεσ/-οι παρακαλοφνται να ΑΠΟΣΕΙΛΟΤΝ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΝΑ 
ΚΑΣΑΘΕΟΤΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ που θα αναγράφει:   

  
ΠΡΟ ΚΟΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑ – ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑ 

  
και θα περιζχει:   

  
α) ςυμπληρωμζνη και υπογεγραμμζνη αίτηςη (ςυνημμζνο αρχείο), 
β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τουσ,  
γ) ςυμπληρωμζνη και υπογεγραμμζνη τη ςυγκατάθεςη επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων για την προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
(ςυνημμζνο αρχείο),  

  
- ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (ςκαναριςμζνα αρχεία) ςτην ηλεκτρονική 
διεφθυνςη: koispekavalas@gmail.com  
- ή με ΦΑΞ (φωτοτυπίεσ) ςτο: 2510 211064   
- ή με ταχυδρομική επιςτολή  
- ή με αυτοπρόςωπη παράδοςη  ςτη διεφθυνςη: Ομονοίασ 133, Σ.Κ. 65403, 
Καβάλα, 1οσ όροφοσ (ζναντι τησ Εκκληςίασ του Αγίου Παφλου), Παράρτημα ΚΟΙΠΕ 
Καβάλασ (υπόψη: κασ Ρεβζκκασ Κοςμίδου).   

  
Σζλοσ, ςημειϊνεται ότι, θα ακολουθήςει τηλεφωνική επικοινωνία ςε όλουσ τουσ 
υποψήφιουσ για τισ θζςεισ, για την ημερομηνία και ϊρα πραγματοποίηςησ 
ςυνεντεφξεων επιλογήσ προςωπικοφ για τισ ανωτζρω 3 θζςεισ, από τριμελή 
Επιτροπή Επιλογήσ Προςωπικοφ, η οποία ζχει οριςτεί από το Διοικητικό υμβοφλιο 
του ΚΟΙΠΕ Καβάλασ.  

  
 

Με τιμή  
  

Σο Δ.. του ΚΟΙΠΕ Καβάλασ  


