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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

    

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη 

«Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και 

Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε. Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα 

της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14. Το Κέντρο Ημέρας 

Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών 

Παθήσεων λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής και πλέον χρηματοδοτείται από το 

τακτικό προϋπολογισμό.  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Μονάδα συνίσταται στη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας με δυνατότητα 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αφενός ασθενών της νόσου και αφετέρου της 

υποστήριξης μελών των οικογενειών ασθενών με στόχο τη διατήρηση της 

ψυχικής τους ισορροπίας και της καλύτερης αντιμετώπισης των ασθενών 

συγγενών τους. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου 

Ημέρας συγκαταλέγεται και το Ιατρείο Μνήμης, το οποίο υποστηρίζεται 

διεπιστημονικά μέσω του ιατρού, της ψυχολογικής και της κοινωνικής 

υπηρεσίας. Το Κέντρο Ημέρας στοχεύει στην εξυπηρέτηση περιπατητικών 

ασθενών με ήπιου και μέσου βαθμού άνοια.  

Η Μονάδα διενεργεί ευρεία ενημέρωση τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και 

στο ευρύτερο κοινό, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Γηροκομεία και σχετικούς 

συλλόγους, καθώς και σε σχετικά ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

προσέλευση τόσο ασθενών, όσο και μελών οικογενειών με ανοϊκούς ασθενείς. 

Η βοήθεια στις οικογένειες πραγματοποιείται με ατομικές, οικογενειακές ή 

ομαδικές συνεδρίες, ανάλογα το περιστατικό και τις ανάγκες.  
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Παράλληλα, το Κέντρο Ημέρας αναπτύσσει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων 

δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης με άλλους συναφείς φορείς, 

αλλά και συνεχούς εκπαίδευσης της προσωπικού και της διεπιστημονικής 

ομάδας της Μονάδας με στόχο τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών προς τους ενοίκους και τους επισκέπτες της. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σύμφωνα με το υπ. αρ. Γ3β/Γ.Π.οικ.78529-07 / 12 / 2020 τεκμηριωμένο αίτημα 

για την ανάληψη υποχρέωσης της επιχορήγησης από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας έτους 2020 – Λογαριασμός Εξόδων 

2310802053 του Ειδικού Φορέα: 1015-203 - των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 

Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως υποστήριξης και εκπαίδευσης για τους φροντιστές των ατόμων με 

άνοια, δημιουργία γραμμών βοήθειας (τηλεφωνικής υπηρεσίας ενημέρωσης 

και παροχής βοήθειας) και κατ’ οίκον βοήθεια των φροντιστών των ατόμων με 

άνοια, η Διοίκηση της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει θέσεις εργασίας για 

τις κάτωθι ειδικότητες: 

 

Μία (1) θέση Ψυχολόγου 

 

Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού 

 

Και οι δύο ειδικότητες αφορούν σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Ψυχολόγος 

 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης . 

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: 

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

 

iii. Προϋπηρεσία: 

Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία τουλάχιστον (1) έτους 

iv. Ξένες Γλώσσες 

http://www.epanad.gov.gr/
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Απαιτείται γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2. 

v. Γνώση Η/Υ 

Απαιτείται πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ (ECDL ή άλλο ισοδύναμο 

πιστοποιητικό) 

vi. Συστατικές Επιστολές 

Θα συνεκτιμηθούν  συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες. 

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός 

 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Απόφοιτος/η Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. , Α.Τ.Ε.Ι. ή ΤΕ.Ι. 

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

iii. Προϋπηρεσία: 

Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους  

iv. Ξένες Γλώσσες: 

Απαιτείται γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2. 

v. Γνώση Η/Υ: 

Απαιτείται πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ (ECDL ή άλλο ισοδύναμο 

πιστοποιητικό) 

vi. Συστατικές Επιστολές: 

Θα συνεκτιμηθούν  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 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 

http://www.epanad.gov.gr/
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διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική 

πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

Σημ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας 

και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε.. ή  

απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ή απόφαση 

αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας  από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το 

Σ.Α.Ε.Π., ή από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. 

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που 

χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά 

εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή 

αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας. 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Συνοδευτικό 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. Θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων  

2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα 

www.mkoapostoli.gr 

3. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί το όνομα του/ης 

επιτυχόντος/ούσας 

4. Θα δοθεί δυνατότητα ενστάσεων 

5. Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων 

6. Προσλήψεις. 

 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ.» Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται 

στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 ημερολογιακές ημέρες 

τουλάχιστον, στο διαδίκτυο και σε έντυπο/α εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 

μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 17η  

Ιανουαρίου 2021. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, 

θα γίνεται  και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: alzheimer@mkoapostoli.gr, 

n.katsiaras@mkoapostoli.gr  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ψυχολόγος 

1. Ο Ψυχολόγος είναι αρμόδιος για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους 

ενοίκους, στους επισκέπτες, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα (σε 

συνεργασία με τον/την Κοινωνικό Λειτουργό και τον/την Εργοθ/τη/τρια) αλλά 

και στους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στη Μονάδα, στο πλαίσιο 

καθοδήγησης και ενημέρωσής τους 

2. Ειδικότερα ως προς τους ενοίκους και τους επισκέπτες, ο ρόλος του 

Ψυχολόγου συνίσταται αρχικά στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της 

συμπεριφοράς τους. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην 

παρακολούθηση των ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τον κάθε 

ανοϊκό. 

3. Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ανοϊκών 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, τους κινητοποιεί και διαχειρίζεται το άγχος που σχετίζεται με 

την εκπαιδευτική και εργασιακή διαδικασία.  

4. Υποστηρίζει τους επαγγελματίες και κυρίως το πρόσωπο-αναφοράς στην 

εφαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και στην 

υλοποίησή τους μαζί με τον ανοϊκό για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται 

απαραίτητο. 

5. Ενισχύει την εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία και 

αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσής της σε θέματα κατανόησης της 

ασθένειας και επικοινωνίας, συναλλαγής και υποστήριξης του συγγενικού 

τους προσώπου. Διαχειρίζεται επίσης προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ του 

ανοϊκού και της οικογένειάς του. 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:alzheimer@mkoapostoli.gr
mailto:n.katsiaras@mkoapostoli.gr


 

Με τη συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας & της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

www.ygeia-pronoia.gr  www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

 

6. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων 

ευαισθητοποίησης της κοινότητας και αποστιγματισμού των ενοίκων της 

στεγαστικής δομής καθώς και των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας 

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

κρίνονται απαραίτητα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους ενοίκους 

και τους επισκέπτες και τη λειτουργία της Μονάδας, καθώς και της τήρησης 

φακέλων για τους ενοίκους και τους επισκέπτες και τις δραστηριότητες που 

συμμετέχουν 

8. Ο Ψυχολόγος λογοδοτεί και ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για 

θέματα που αφορούν στους ενοίκους και τους επισκέπτες, στο Α.Θ.Π. τους και 

στις σχέσεις τους με την οικογένειά τους. 

 

Κοινωνικός Λειτουργός 

1. Ο/η  Κοινωνικός/κή  Λειτουργός είναι υπεύθυνος/η για την εκτίμηση και τη 

διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των ανοϊκών, την 

υποστήριξη των σχέσεων με την οικογένεια και με το κοινωνικό τους δίκτυο 

καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα  

2. Συμμετέχει στο διαγνωστικό έργο με τη διερεύνηση του κοινωνικού 

ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των ανοϊκών, του οικογενειακού 

και υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος καθώς και με τη θεώρηση της 

κοινωνικής διάστασης των αναγκών των ανοϊκών στην κατάρτιση του Α.Θ.Π. 

3. Αναλαμβάνει τη συστηματική  συνεργασία με το  οικογενειακό τους 

περιβάλλον στα πλαίσια της ενεργοποίησής τους για την ανάπτυξη 

υποστηρικτικών σχέσεων στην προοπτική της αποκατάστασής τους 

4. Υποστηρίζει και προωθεί τα κοινωνικά δικαιώματα των ανοϊκών, 

διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικοπρονοιακών παροχών, 

υπηρεσιών πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας 

5. Συνεισφέρει στο περιβάλλον της Μονάδας και στα πλαίσια του 

προγράμματος λειτουργίας για τη δημιουργία θεραπευτικής υποστηρικτικής 

ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους 

ανοϊκούς 

6. Συμβάλλει στη διασύνδεση της Μονάδας με την κοινότητα μέσω της 

κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της ανάλυσης της δυναμικής της, της 

επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της Μονάδας στο 

κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίμησης  και αξιοποίησης των κοινοτικών πηγών για 

την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ανοϊκών, καθώς και μέσω της 

ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την 

πάθηση αλσχάιμερ καθώς και άλλες παρεμφερείς παθήσεις 

7. Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και ενημερώνει και συνεργάζεται 

με τον Ψυχολόγο για θέματα που αφορούν στην κοινωνική διάσταση της 

αποκατάστασης κάθε ανοϊκού, καθώς και τη σχέση με την οικογένειά του 

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

κρίνονται απαραίτητα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους ανοϊκούς 

http://www.epanad.gov.gr/
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και τη λειτουργία της Μονάδας, καθώς και της τήρησης φακέλων για τους 

ενοίκους και τους επισκέπτες (του κέντρου ημέρας) και τις δραστηριότητες που 

συμμετέχουν. 

9. Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας. 
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