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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  Βοηθητικού Προσωπικού (προσωπικού καθαριότητας – 

βοηθητικών εργασιών), πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

i. Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ii. Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους 

iii. Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες 

 

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, 

το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την 

ευθυκρισία και την οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά στοιχεία 

θεωρούνται η προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα και η αναπτυγμένη 

αίσθηση του συλλογικού πνεύματος.  

 

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. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

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 8η Ιανουαρίου 2020 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 15 ημέρες τουλάχιστον καθώς και σε έντυπο 

εθνικής εμβέλειας.  

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 24η Δεκεμβρίου 2020.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 

μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

την 7η Ιανουαρίου 2020. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό 

σημείωμα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Βοηθητικό Προσωπικό (προσωπικού καθαριότητας – βοηθητικών 

εργασιών) 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/

