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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί, το Κέντρο Ηµέρας 

Ψυχικής Υγείας στην Νεάπολη Κρήτης, το οποίο χρηµατοδοτείται από τον  

τακτικό προϋπολογισµό και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης 

«Εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην περιφέρεια Σταδιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναµικού 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση 

της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας 

Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 

περιφέρειες σύγκλισης». 

 

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 όσους 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. 
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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 κάτωθι ειδικότητα: 

 

Μία (1) θέση Λογοθεραπευτή/τριας 

 

 

Οι ανωτέρω ειδικότητα αφορά σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης µε 

σύµβαση αορίστου χρόνου. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

I. Επίπεδο εκπαίδευσης  

Πτυχίο: Απαιτείται Δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι) της 

ηµεδαπής ή  αναγνωρισµένο ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής. (βλέπε: Προϋποθέσεις/Σηµείωση) 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείµενο θα συνεκτιµηθούν. 

 

II. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος  

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος για όλη την Ελληνική Επικράτεια 

 

III. Προϋπηρεσία  

Θα συνεκτιµηθεί προϋπηρεσία 

 

IV. Συστατικές επιστολές  

Θα εκτιµηθούν συστατικές επιστολές  

 

V. Γνώση ξένης γλώσσας  

Θα εκτιµηθεί γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

 

VI. Επαρκής γνώση-χρήση Η/Υ 

 

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. 
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√ 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. 

 
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. 

 

Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ.» Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται 

στο διαδίκτυο µέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 επιπλέον ηµερολογιακές 

ηµέρες, 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 19η  Ιανουαρίου 

http://www.epanad.gov.gr/
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2022. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, θα γίνεται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr . 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

 

1. Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση, και η 

αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, οµιλίας, φωνής και 

επικοινωνίας.  

 

2. Ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί µία σειρά δοκιµασιών, για να αναλύσει και 

να αξιολογήσει τον λόγο, την οµιλία και την επικοινωνία του παιδιού / 

ενήλικα. 

 

3. Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα παρακολούθησης συνεδριών  

λογοθεραπείας για τη βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών, στα 

πλαίσια που επιτρέπει η βλάβη, συνεργασία και παραποµπή σε ειδικούς 

άλλων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι,  κοινωνικοί λειτουργοί, 

ειδικοί παιδαγωγοί και εργοθεραπευτές, για την καλύτερη αντιµετώπιση 

των διαταραχών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόµου. 

  

4. Αναφέρεται στον Επιστηµονικά Υπεύθυνο και ενηµερώνει και 

συνεργάζεται µε την Πολυκλαδική Θεραπευτική Οµάδα. 

 

5. Αξιολογεί µηνιαίως την πορεία των ασθενών που συµµετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η αξιολόγηση και η καταγραφή των 

δραστηριοτήτων και της προόδου ενός ατόµου αποτελεί σηµαντικό µέρος 

της δουλειάς ενός λογοθεραπευτή. Οι ακριβείς καταγραφές είναι 

απαραίτητες για την αξιολόγηση των ατόµων, για την κοστολόγηση της 

θεραπείας, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων προς ιατρούς και 

άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

 

6. Καταρτίζει εξαµηνιαία αξιολόγηση πορείας των ασθενών (συµπλήρωση 

εντύπου αξιολόγησης και αναφοράς)  

 

7. Αποτελεί σταθερό µέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Οµάδας 
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