
 

                                                                         

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
                                                                                                                                                                 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το   

«Προστατευόμενο Διαμέρισμα  4 Ενοίκων στο Δήμο Αθηναίων του Οικοτροφείου 

15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο 

της Ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα 

Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου Σταδιακής Εξόδου» του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», στον Άξονα 

Προτεραιότητας 5 και χρηματοδοτείται πλέον από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

To Προστατευόμενο Διαμέρισμα είναι μια εναλλακτική δομή διαμονής, στα 

πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 

αποτελεί τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της 

επανένταξης, των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό. Προορίζεται για 

χρόνιους, ιδρυματοποιημένους ασθενείς με ψυχικές διαταραχές οι οποίοι 

συμμετέχουν σ' ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης ή για μη 

ιδρυματοποιημένους ασθενείς των οποίων τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

απαιτούν, ανάμεσα στα άλλα, μια απάντηση στο ζήτημα της στέγης. 

Οι βασικοί στόχοι του Π.Δ. είναι η προώθηση της Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης, η πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών και η 

αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην 

κοινότητα.  

Το Π.Δ. επιτελεί μια σειρά από θεραπευτικές λειτουργίες όπως ισοκατανομή 

ασφάλειας και στήριξης, ανάληψη ολοένα υψηλότερων επιπέδων ευθύνης από 

μεριάς των ενοίκων, προαγωγή της κοινωνικοποίησης, της ομαδικής δουλειάς, με 

σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του, υποκατάσταση της οικογένειας 

και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

Η υποστηριζόμενη διαβίωση που παρέχεται μέσω του προγράμματος αυτού, 

εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και 

στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό 



 

                                                                         

πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας.  Στοχεύει 

επίσης στην αποφυγή “περιθωριοποίησης” ή “ιδρυματοποίησης”, 

αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διαβίωσης − κατοικίας με προοπτική μακράς 

διαρκείας ή δια βίου. Τα Π.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση σε αυτές δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.  

Διαρθρώνεται, οργανώνεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της 

Κοινοτικής Ψυχιατρικής, της αποϊδρυματοποίησης, της κοινωνικής επανένταξης, 

της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και 

εθελοντικής αρωγής της κοινότητας και του πολίτη στην προαγωγή της ψυχικής 

υγείας και επανένταξης. 

Πρόκειται για αποψυχιατρικοποιημένη δομή - κατοικία όπου το κύριο βάρος 

δίδεται στην κοινωνικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα ιατρικά ή νοσηλευτικά 

- κατά την νοσοκομειακή έννοια - χαρακτηριστικά, και στην υποστήριξη των 

φιλοξενούμενων στην καθημερινή τους πορεία. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για την στελέχωση του προσωπικού της Μονάδας η Διοίκηση της αμκε 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους 

σημείωμα για την διεκδίκηση μίας (1) θέσης  Γενικών Καθηκόντων με 

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Γενικών Καθηκόντων 

 

➢ Απαιτείται προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε μονάδες ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης. 

➢ Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Προστατευόμενα Διαμερίσματα. 

➢ Θα συνεκτιμηθεί η γνώση χρήσης Η/Υ. 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

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 

 

1. Συνοδευτική σημείωμα στο οποίο να επισημαίνεται 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. Άμεσα 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 , και 

3. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ειδοποιηθεί  ο/η επιτυχών υποψήφιος/α 

προφορικά ή με επιστολή. 

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 

26η Οκτωβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά 

τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 

5η Νοεμβρίου 2018. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, 

θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την 

ένδειξη Για τη θέση Γενικών Καθηκόντων στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα. 

 

http://www.mkoapostoli.gr/
mailto:n.katsiaras@mkoapostoli.gr


 

                                                                         

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
1. Συνοδεύει τους ενοίκους στην καθημερινή τους ζωή, περιλαμβάνοντας 

τομείς όπως είναι η φροντίδα και καθαριότητα των προσωπικών και 

κοινόχρηστων χώρων του Π.Δ., οι κοινωνικές δραστηριότητες, οι 

προεπαγγελματικές ή επαγγελματικές ασχολίες, καθώς και η 

υγειονομική φροντίδα. 

2. Παρέχει άμεσα στους ενοίκους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης και την 

κάλυψη διοικητικών-διαχειριστικών αναγκών του Π.Δ.   

3. Αναλαμβάνει την προετοιμασία του φαγητού πλην των 

προγραμματισμένων ομάδων μαγειρικής από τον εργοθεραπευτή. 

4. Προετοιμάζει στα ρεπό του, το φαγητό αντίστοιχων ημερών, και 

ενημερώνει στη λογοδοσία σχετικά. 

 

 

 

 

 


