
 

 

  

 

                                           
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί στο Χαλάνδρι 
Αττικής το Κέντρο Ηµέρας της Ολοκληρωµένης  Μονάδας Αντιµετώπισης 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, το οποίο χρηµατοδοτείται από τον 
τακτικό προϋπολογισµό.  
 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  
Η Μονάδα συνίσταται στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου χωρητικότητας 
κατά µέγιστο 15 ασθενών µόνιµης διαβίωσης µε επιπλέον δυνατότητα 
ταυτόχρονης βραχύβιας φιλοξενίας πέντε (5) περίπου ασθενών µε στόχο 
την αποφόρτιση των οικογενειών και 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. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Για την στελέχωση του προσωπικού του Κέντρου Ηµέρας, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
προκηρύσσει µία (1) θέση Γυµναστή µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου µερικής απασχόλησης. 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

Επίπεδο Εκπαίδευσης: 
i. Πτυχίο Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

Προϋπηρεσία:  
ii. Επιθυµητή προϋπηρεσία µε ανοϊκούς ασθενείς  

Συστατικές Επιστολές:  
iii. Θα συνεκτιµηθούν  συστατικές επιστολές από προηγούµενους 

εργοδότες 
iv. Επιθυµητή η γνώση αγγλικών 
v. Επιθυµητή η γνώση 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. 
 
√ 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 
εµβέλειας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σηµειώµατα µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 16η  
Οκτωβρίου 2022 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-
εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-59 . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Γυµναστής 

1. Αξιολογεί την κινητική κατάσταση των επωφελούµενων µε έγκυρα 
πρωτόκολλα αξιολόγησης της κινητικότητας, της αισθητικότητας και της 
ισορροπίας προκειµένου να καθοριστούν οι στόχοι και η στρατηγική της 
φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης. 

2. Εφαρµόζει όργανα µέτρησης για την αξιολόγηση των κινήτρων 
συµµετοχής στην άσκηση. 

3. Καταρτίζει ατοµικά αλλά και οµαδικά προγράµµατα άσκησης για τη 
βελτίωση της καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας, µυϊκής ενδυνάµωσης 
και ευκαµψίας-κινητικότητας. 

4. Ενηµερώνεται για το ιατρικό ιστορικό των επωφελούµενων µε στόχο την 
κατάρτιση εξατοµικευµένων προγραµµάτων ανάλογα µε την παθολογία 
του κάθε περιστατικού. 

5. Συνεργάζεται συστηµατικά µε τους ιατρούς, τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο, 
τον φυσικοθεραπευτή αλλά και όλη την Πολυκλαδική Θεραπευτική 
Οµάδα. 

6. Αποτελεί σταθερό µέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Οµάδας. 

7. Συνεργάζεται µε τον παθολόγο αλλά και εξωτερικό διαιτολόγο για την 
δηµιουργία κατάλληλων οδηγιών. 

8. Προτείνει την προµήθεια ειδικών θεραπευτικών εργαλείων που αφορούν 
στην παροχή  κατάλληλης φυσικής άσκησης.  

 


