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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                           
 
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 
χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον 
τακτικό προϋπολογισµό. 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Οικοτροφείο αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για την 
αποασυλοποίηση και κοινωνική επανένταξη ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. 
Φιλοξενεί για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία 15 άτοµα µε προηγούµενη 
µακρόχρονη νοσηλεία σε δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Βασικός σκοπός της 
δοµής είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχολογικών και 
κοινωνικών αναγκών των ενοίκων, µέσα από τις αρχές και την ιδεολογία της 
νέας ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και βούληση. 

Στόχος του Οικοτροφείου είναι η αντιµετώπιση της ασυλοποίησης, διαδικασίας 
που προκαλείται από την µακρά παραµονή σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία, η 
προαγωγή της αυτονοµίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας, η βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων, της λειτουργικότητας και του επιπέδου ανεξαρτησίας, η 
ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής, η διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, η παροχή θεραπευτικού περιβάλλοντος 
που να αναιρεί την κοινωνική περιθωριοποίηση και να ευνοεί την κοινωνική 
επανένταξη, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, η  µείωση του 
στίγµατος και των διακρίσεων και η προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Για την στελέχωση του προσωπικού της Μονάδας η Διοίκηση της αµκε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους για να  
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για  µία (1) θέση  Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης 
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
i. Πτυχίο  Ψυχολόγου  Πανεπιστηµιακής  Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.). Θα 

προτιµηθεί ψυχολόγος  ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης. 
ii. Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος για όλη την Ελληνική 

Επικράτεια. 
iii. Απαιτείται  προϋπηρεσία  τουλάχιστον  δύο  (2)  χρόνων.  Θα 

συνεκτιµηθεί   προϋπηρεσία   σε Μονάδες   Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης 

iv. Απαιτείται καλή γνώση Η/Υ 
 

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 
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1. Συνοδευτική σηµείωµα στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς η αιτούµενη 
θέση 

2. Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 
διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 

1. Την 20η Μαρτίου 2018, θα πραγµατοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων.  
2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της αµκε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του φορέα 
www.mkoapostoli.gr 

Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αµκε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο 
µέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 ηµέρες τουλάχιστον καθώς και σε έντυπο 
εθνικής εµβέλειας. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 9η 
Μαρτίου 2018. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 
19η Μαρτίου 2018. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, 
θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
 
α. Ο Ψυχολόγος είναι αρµόδιος για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους 

ενοίκους, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα (σε συνεργασία µε τον 

Κοινωνικό Λειτουργό και τον Εργοθεραπευτή) αλλά και τους άλλους 

επαγγελµατίες που εργάζονται στη στεγαστική δοµή, στο πλαίσιο καθοδήγησης 

και ενηµέρωσής τους. 

β. Ειδικότερα ως προς τους ενοίκους, ο ρόλος του Ψυχολόγου συνίσταται αρχικά 

στην παρατήρηση και κλινική εκτίµηση της συµπεριφοράς τους. Συµµετέχει στο 

σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των ατοµικών 
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θεραπευτικών προγραµµάτων για τον κάθε ένοικο.  

γ. Αναλαµβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ενοίκων και την 

ανάπτυξη παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων αντιµετώπισης κρίσεων, 

διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριµένων δεξιοτήτων και 

λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισµού συγκρούσεων και 

αλλαγών συµπεριφοράς. Οι παρεµβάσεις αυτές γίνονται σε εξατοµικευµένο ή 

οµαδικό επίπεδο. Ως προς το πλαίσιο επαγγελµατικής κατάρτισης και 

απασχόλησης, κινητοποιεί τους ενοίκους και διαχειρίζεται το άγχος που 

σχετίζεται µε την εκπαιδευτική και εργασιακή διαδικασία.  

δ. Υποστηρίζει τους επαγγελµατίες στην εφαρµογή των εξατοµικευµένων 

προγραµµάτων αποκατάστασης και στη δοκιµή τους µαζί µε τον ένοικο για όσο 

χρονικό διάστηµα κρίνεται απαραίτητο. 

ε. Ενισχύει την εµπλοκή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία και 

αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσής της σε θέµατα κατανόησης της 

ψυχικής ασθένειας και επικοινωνίας, συναλλαγής και υποστήριξης του 

συγγενικού τους προσώπου. Διαχειρίζεται επίσης προβλήµατα και συγκρούσεις 

µεταξύ του ενοίκου και της οικογένειάς του. 

ζ. Συµµετέχει στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση παρεµβάσεων 

ευαισθητοποίησης της κοινότητας και αποστιγµατισµού των ενοίκων. 

η. Έχει την ευθύνη της τακτικής συµπλήρωσης εντύπων και στοιχείων που 

κρίνονται απαραίτητα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους ενοίκους 

και τη λειτουργία της Δοµής, καθώς και της τήρησης φακέλων για τους ενοίκους 

και τις δραστηριότητες που συµµετέχουν.  

θ. Ο Ψυχολόγος λογοδοτεί σε και ενηµερώνει τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο για 

θέµατα που αφορούν στους ενοίκους, στο ΑΘΠ τους και στις σχέσεις τους µε την 

οικογένειά τους.  


