
 

 

  

 

                                           
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ηµέρας   
Ψυχικής Υγείας στη Χίο, η οποία χρηµατοδοτείται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό.  
 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  
Το Κέντρο Ηµέρας παρέχει πολύπλευρες υπηρεσίες σε συνανθρώπους µας µε 
ψυχικές διαταραχές, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα χώρο συνεύρεσης, 
δηµιουργίας και επικοινωνίας για όλους όσοι χρειάζονται υποστήριξη και 
ενίσχυση.  
Οι επωφελούµενοι και οι οικογένειές τους σε συνεργασία µε την διεπιστηµονική 
θεραπευτική οµάδα έχουν τη δυνατότητα να µοιραστούν τις εµπειρίες και τις 
ανησυχίες τους προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν 
στην καθηµερινότητά τους.  
Επιπλέον, το Κέντρο Ηµέρας παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων, άτοµα που 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά, κοινωνικά, επαγγελµατικά ή προσωπικά 
προβλήµατα, καθώς και σε παιδιά, γονείς και εφήβους. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Για την στελέχωση του προσωπικού της δοµής, 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 Εργοθεραπείας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (AEI,ATEI ή ΤΕΙ) 
ή αντίστοιχο ισοδύναµο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής  ή αντίστοιχο 
αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυµα του 
εξωτερικού. (βλ. Προϋποθέσεις/Σηµ.) 

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος: 
 Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος για όλη την Ελληνική 
Επικράτεια 

iii. Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών 
iv. Προϋπηρεσία: 

Απαιτείται εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο 
πεδίο της Εργοθεραπείας. Θα συνεκτιµηθεί η προϋπηρεσία σε δοµές 
ψυχικής υγείας. 

v. Ξένες Γλώσσες 
Απαιτείται γνώση Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2. 

vi. Γνώση Η/Υ 
Απαιτείται πιστοποίηση χειρισµού Η/Υ (ECDL ή άλλο ισοδύναµο 
πιστοποιητικό) 

vii. 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 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. 
 
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  
 
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 
 
Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ.» Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο 
διαδίκτυο µέσω της ιστοσελίδας του φορέα, καθώς και σε ιστότοπο εθνικής & 
τοπικής εµβέλειας ή/και στον τοπικό τύπο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι τη λήξη της διαδικασίας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  την 25η Σεπτεµβρίου 2022 στην ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-
γ-53 . 



 

 

  

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
 

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

ωφελούµενων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις που έχουν 

ως αντικείµενο  τη βελτίωση των δραστηριοτήτων καθηµερινής ζωής, µε στόχο 

την κατά το δυνατόν καλύτερη ανταπόκρισή τους (π.χ. στην προµήθεια 

τροφίµων και ποτών, ενδυµάτων, ειδών υπόδησης, ειδών καθαριότητας και 

υγιεινής).  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 

ωφελούµενων στο Κέντρο καθώς και για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως 

γιορτές, γενέθλια, προβολή ταινιών, δράσεων µε εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα κ.λπ. σε συνεργασία µε την υπόλοιπη Θεραπευτική 

Οµάδα  

3. Αναφέρεται στον Επιστηµονικά Υπεύθυνο και ενηµερώνει και συνεργάζεται 

µε την Πολυκλαδική Θεραπευτική Οµάδα για θέµατα που αφορούν στη 

δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των ωφελούµενων  

4. Αξιολογεί µηνιαίως την πορεία των ωφελούµενων που συµµετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα 

5. Συµµετέχει στον προϋπολογισµό του ταµείου πριν το τέλος του µήνα 

6. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα 
Δραστηριοτήτων Καθηµερινής Ζωής  

7. Αποτελεί σταθερό µέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Οµάδας 

 


