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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

  
 
 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί την Κινητή 

Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Καρδίτσα. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Κινητής 

Μονάδας η ΑΠΟΣΤΟΛΗ πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη με τίτλο 

Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής 

Υγείας Καρδίτσας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ .» με Κωδικό ΟΠΣ 5038237 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-

2020 και έχει διάρκεια έως 31/10/2023 με προοπτική παράτασης. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η δράση αφορά στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην 

κοινότητα, ενισχύοντας την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

στον Νομό Καρδίτσας, στο πλαίσιο της κάλυψης των ελλειμμάτων στην 

υποστήριξη παιδιών/εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας αναπτύσσοντας 

παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.  

Κύριος στόχος είναι η κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, καθώς και η 

πρόληψη με κάθε δυνατό τρόπο, όπως με την προετοιμασία, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

διαταραχών ψυχικής υγείας. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για την στελέχωση του προσωπικού της Δομής η Διοίκηση της αμκε 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους για 

να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον για  μία (1) θέση  Ειδικού Παιδαγωγού, πλήρους 

απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου με σκοπό  

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

• Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι) 

• Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή 

 

ii. Προϋπηρεσία:  

Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής 

 

iii. 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 
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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. 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. Την 11η Ιουλίου 2021, 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 

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

επιτυχόντος/ούσας. 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 ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον καθώς και σε έντυπο εθνικής 

εμβέλειας. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 1η Ιουλίου 

2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 

σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, την 10η Ιουλίου 2021. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με 

το συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

n.katsiaras@mkoapostoli.gr. 

4.  

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

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Ως μέλος της πολυκλαδικής ομάδας :  

1. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, σύνταξη, οργάνωση και υλοποίηση των 

θεσμικών, κοινοτικών , θεραπευτικών εκπαιδευτικών , ερευνητικών 

σχεδίων δράσης, αναλαμβάνοντας ενέργειες σε τομείς όπως της 

πρόληψης, αγωγής και προαγωγής  της ψυχικής υγείας στην κοινότητα, 

παρεμβάσεις ψυχο-εκπαίδευσης στην σχολική κοινότητα και στους 

γονείς.  

 
Ως θεραπευτής αναλαμβάνει: 

1. Εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα κατά την 

αξιολόγηση εξετάζονται: 

• Η γλωσσική ανάπτυξη 

• Οι νοητικές ικανότητες 

• Η λογικομαθηματική σκέψη 

• Η λεπτή κινητικότητα και ο γραφοκινητικός συντονισμός. 

• Η αδρή κινητικότητα 

• Η σωματογνωσία 

• Η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

• Η αυτοεξυπηρέτηση 

2. Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασηςτο οποίο 

περιλαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού/ εφήβου: 

• Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας. 

• Διδασκαλία ανάγνωσης και ορθογραφίας 

• Ανάπτυξη και εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και 

περιγραφικής ικανότητας. 

• Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου. 

• Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. 

• Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου 

• Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του 

σχολείου. 

• Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών 

εννοιών. 

• Εξάσκηση της λεπτής και αδρής κινητικότητας. 

http://www.epanad.gov.gr/
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• Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. 

• Εκμάθηση και εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής 

 

3. Διαμόρφωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες του 

μαθητή. 

4. Συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς  που ασχολούνται με 

τη μελέτη του  παιδιού/ εφήβου. 
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