
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down στο 
κληροδότημα «Μ. Κόκκορη» MIS 365459 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής 
Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 11, λειτουργεί δύο ΣΥΔ στη περιοχή της Άνω 
Γλυφάδας.  
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Οι Σ.Υ.Δ. είναι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που λειτουργούν ως 
Οικοτροφείο παρέχοντας σε άτομα με νοητική υστέρηση η/και σύνδρομο Down  
υπηρεσίες φιλοξενίας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Οι ΣΥΔ υποστηρίζουν 
αυτοεξυπηρετούμενα άτομα κατόπιν αξιολόγησης και αιτιολογημένης έκθεσης 
της θεραπευτικής ομάδας της δομής. Σκοπός της υποστηριζόμενης αυτόνομης 
διαβίωσης τους είναι η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε καθημερινές 
δραστηριότητες στην κοινότητα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους 
και η κοινωνική τους αποκατάσταση η/και και ενσωμάτωση. 
 
Η λειτουργία των Στεγών βασίζεται:  

• στην πρωτοβάθμια φροντίδα με στόχο τη μακροχρόνια εξασφάλιση της 
υγείας και της ευεξίας των ασθενών 

• στην εξασφάλιση της συνεχούς φροντίδας  
• στην εξασφάλιση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της 

ασφάλειας των ασθενών 
• στην προώθηση στην απασχόληση με την προσφορά νέων 

ελκυστικότερων θέσεων εργασίας 
• στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και των σχετικών 

συνεργασιών 
• στην κινητοποίηση των εθελοντών 
• στην ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού  
• στην καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων. 

 



Από τη λειτουργία των Σ.Υ.Δ. αναμένεται να επωφεληθούν:  
 

• 18 άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down που πρόκειται να 
επωφεληθούν από τη φιλοξενία και τις υπηρεσίες υποστήριξης των 
Στεγών 

• Οι οικογένειες των φιλοξενουμένων 
• Το ευρύτερο κοινό από τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 
• Η Κοινωνία των Πολιτών 
• Οι σχετικοί σύλλογοι και ενώσεις ατόμων με αναπηρία  

 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Στεγών θα πραγματοποιηθεί ένα φάσμα 
ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα, στο 
ευρύτερο κοινό, καθώς και σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, συλλόγους, 
κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχετικά ερευνητικά 
ιδρύματα με σκοπό την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας στόχου και 
την σύναψη συνεργασιών με στόχο την κοινωνική τους ένταξη και την 
καταπολέμηση του στίγματος. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Για την στελέχωση του προσωπικού των ΣΥΔ η Διοίκηση της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μια (1) θέση Επιμελητή 
αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  

(Πλήρους Απασχόλησης) 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Πτυχίο μαγειρικής από αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Φορέα. 

ii. Προϋπηρεσία: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία ή εθελοντική εργασία σε ανάλογη δομή. 

iii. Συστατικές Επιστολές: 

Επιθυμητές συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες. 



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 του υποχρεώσεις ή να έχει 
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 
 
Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση 
κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων 
και β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία 
επιλογής προσωπικού της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
φορέα www.mkoapostoli.gr. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθoύν 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 21η Απριλίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της 
διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι την 5η Μαΐου 2014. Η αποστολή 
βιογραφικών θα γίνεται στην διεύθυνση της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Ήρας 8 & 
Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή στο fax:210 9246740. 

 

 

 

http://www.mkoapostoli.gr/


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ  
 

1. Οι επιμελητές της Μονάδας παρέχουν σταθερή φροντίδα στους 
φιλοξενούμενους και εξασφαλίζουν την συνέχιση της φροντίδας αυτής  

2. Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή φροντίδα των ενοίκων και 
της Μονάδας (υγιεινή, καθαριότητα προσωπικού χώρου ενοίκων, 
δραστηριότητες με τους ενοίκους κλπ.) και υποχρεωμένοι να 
ενημερώνονται και να ενημερώνουν τον Ψυχολόγο, τον Υπεύθυνο 
Βάρδιας, τον Εργοθεραπευτή και τα ανάλογα πρόσωπα αναφοράς για ό,τι 
θέμα προκύψει σε σχέση με τους ενοίκους. Λόγω του κυλιόμενου ωραρίου 
είναι επίσης υποχρεωμένοι να σημειώνουν ή να ενημερώνουν για 
οποιοδήποτε γεγονός αφορά στους ενοίκους και στη Μονάδα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της βάρδιάς τους 

3. Ενημερώνουν τον Ψυχολόγο για τυχόν προβλήματα ή αλλαγές στη 
συμπεριφορά του ενοίκου και ακολουθούν τις οδηγίες του    

4. Εκτιμούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της ΠΘΟ, τις συνθήκες 
διαβίωσης και τις ανάγκες του κάθε ενοίκου: διατροφή, επίπεδο 
αυτοφροντίδας, κοινωνικές σχέσεις, συνθήκες εργασίας. Η εκτίμηση 
αυτής της κατάστασης του ενοίκου είναι διαρκής 

5. Οι επιμελητές καλλιεργούν τις δεξιότητες του ενοίκου εστιάζοντας στις 
ικανότητες του, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατό υψηλότερο επίπεδο 
αυτονομίας. Βοηθούν τον ένοικο σε βασικές δραστηριότητες της 
καθημερινότητας (φροντίδα του εαυτού, προσωπική υγιεινή, φροντίδα 
του δωματίου, προετοιμασία τροφής, μετακίνηση στην κοινότητα, αγορά 
καταναλωτικών αγαθών, χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς, 
χρησιμοποίηση των Δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών (τράπεζες, χώροι 
αναψυχής), διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχημάτων και 
άλλα) 

6. Συμμετέχουν στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – 
αποϊδρυματισμός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύουν τους 
ενοίκους σε εξωτερικές δραστηριότητες 

7. Φροντίζουν για την ασφάλεια των ενοίκων στη Μονάδα, καθώς επίσης 
για την τήρηση των ωρών κοινής  ησυχίας προς αποφυγήν δημιουργίας 
προβλημάτων στους συγκατοίκους και τους γείτονες 

8. Με κατάλληλους χειρισμούς και προς όφελος των ενοίκων εντοπίζουν και 
αξιοποιούν δυνατότητες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία όπως π.χ. 
την ύπαρξη ενός γειτονικού γηπέδου ή θεάτρου, τον ιερέα της ενορίας, 
κοινωνικούς φορείς, συλλογικές ή εθελοντικές οργανώσεις, έπειτα από 
έγκριση του/της Κοινων. Λειτουργού 

9. Συμμετέχουν σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες 
(Χριστουγεννιάτικη γιορτή κτλ) με τους ενοίκους για μείωση της 
κοινωνικής απόστασης  των ενοίκων και ενίσχυση της ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών των ενοίκων 



10. Καλλιεργούν την ομαδική συμβίωση, τη συλλογική δράση και τη 
συμμετοχή των ενοίκων σε προγράμματα εντός και εκτός δομής, με 
γνώμονα τη συλλογική εξέλιξη της ομάδας, αλλά και τις ιδιαίτερες 
δυνατότητες κάθε ενοίκου ξεχωριστά 

11. Είναι Πρόσωπα Αναφοράς συγκεκριμένων ενοίκων με ό,τι υποχρεώσεις 
αυτό συνεπάγεται 

12. Δημιουργία εργαστηρίου μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης των ενοίκων και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. 

 
 
 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

 
Με τη συμβολή της Ελλάδας 

και 
         της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                         
www.prosonolotahos.gr         www.espa.gr  

 
 

http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.prosonolotahos.gr/
http://www.espa.gr/

