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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  

μία (1) θέση  Εργοθεραπευτή, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Πτυχίο Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), 

τμήματος Εργοθεραπείας 

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: 

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για όλη την Ελληνική 

Επικράτεια 

iii. Προϋπηρεσία:  

Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία σε φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. 

iv. Γνώση ξένης γλώσσας 

Θα εκτιμηθεί γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

v. Επαρκής γνώση-χρήση 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 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. 

http://www.epanad.gov.gr/
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ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Συνοδευτικό 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 1η Ιουνίου 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 22α 

Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 

σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 

31η Μαΐου 2018. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, θα 

γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

1. Ο/η Εργοθεραπευτής/τρια είναι υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση των 

ενοίκων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις που έχουν ως 

αντικείμενο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, με στόχο την 

κατά το δυνατόν καλύτερη επανένταξή τους. Η εκπαίδευση γίνεται ατομικά ή σε 

ομάδες και ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης μπορούν να εμπλακούν και 

άλλες ειδικότητες εκτός του/της εργοθεραπευτού/τριας. 

2. Είναι επίσης αρμόδιος/α για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

ενοίκων μέσα και έξω από τη Δομή καθώς και για την οργάνωση εκδηλώσεων 

όπως γιορτές, γενέθλια, προβολή ταινιών, εξόδων με εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα κ.λ.π. σε συνεργασία με την υπόλοιπη Θεραπευτική 

Ομάδα. 

http://www.epanad.gov.gr/
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3. Αναφέρεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και ενημερώνει και 

συνεργάζεται με την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα για θέματα που 

αφορούν στη δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των ενοίκων. 

4. Καταρτίζει το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων των ενοίκων (τέλος του 

μήνα). 

5. Αξιολογεί μηνιαίως την πορεία των ενοίκων. 

6. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα 

Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής. 

7. Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας. 
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