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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                           
	
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 
χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», 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 εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναµικού 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση 
της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας 
Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου». 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Οικοτροφείο αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για την 
αποασυλοποίηση και κοινωνική επανένταξη ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. 
Φιλοξενεί για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία 15 άτοµα µε προηγούµενη 
µακρόχρονη νοσηλεία σε δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Βασικός σκοπός της 
δοµής είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχολογικών και 
κοινωνικών αναγκών των ενοίκων, µέσα από τις αρχές και την ιδεολογία της 
νέας ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και βούληση. 

Στόχος του Οικοτροφείου είναι η αντιµετώπιση της ασυλοποίησης, διαδικασίας 
που προκαλείται από την µακρά παραµονή σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία, η 
προαγωγή της αυτονοµίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας, η βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων, της λειτουργικότητας και του επιπέδου ανεξαρτησίας, η 
ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής, η διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, η παροχή θεραπευτικού περιβάλλοντος 
που να αναιρεί την κοινωνική περιθωριοποίηση και να ευνοεί την κοινωνική 
επανένταξη, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, η  µείωση του 



 

Με τη συγχρηµατοδότηση 

της Ελλάδας & της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

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

στίγµατος και των διακρίσεων και η προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Για την στελέχωση του προσωπικού της Μονάδας η Διοίκηση της αµκε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους για  
µία (1) θέση  Νοσηλευτή T.Ε., πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Πτυχίο Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ), 
τµήµατος Νοσηλευτικής 

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

iii. Προϋπηρεσία:  
Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε µονάδες 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 

iv. Συστατικές Επιστολές:  
Απαιτούνται 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. 

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 2η Ιουνίου 2016, 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 15 ηµέρες τουλάχιστον καθώς και σε έντυπο 
εθνικής εµβέλειας. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 18η 
Μαΐου 2016. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 1η 
Ιουνίου 2016. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, θα 
γίνεται στην διεύθυνση της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 
11743 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
1. Ο Νοσηλευτής παρέχει σταθερή φροντίδα στους ενοίκους της Δοµής 
2. Είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία και τη χορήγηση των συνιστώµενων 
φαρµάκων (από το στόµα καθώς και τα ενέσιµα) και την εκπαίδευση των 
ενοίκων στη λήψη αυτών. Συνεργάζεται µε τον ιατρό για την αντιµετώπιση και 
των χειρισµό τυχόν παρενεργειών από τα χορηγηθέντα φάρµακα 
3. Λειτουργεί ως υπεύθυνος βάρδιας ελλείψει του υπεύθυνου νοσηλευτών 
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4. Είναι υπεύθυνος για τη νοσηλεία των ενοίκων µε τη χορήγηση της 
καθηµερινής φαρµακευτικής αγωγής, την λήψη των ζωτικών σηµείων και εν 
γένει κάθε νοσηλευτικής πράξης 
5. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιµετώπιση επείγουσων 
καταστάσεων µε στόχο την προάσπιση της υγείας των ενοίκων και την οµαλή 
λειτουργία της δοµής 
6. Συνοδεύει όποτε παραστεί ανάγκη στη διακοµιδή των ενοίκων σε δηµόσια 
νοσοκοµεία ή και εξωτερικούς ιατρούς. Ενηµερώνει τον  Επιστηµονικά Υπεύθυνο 
για τυχόν  προβλήµατα σωµατικής υγείας ή αλλαγές στη συµπεριφορά του 
ενοίκου και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε συνεργασία µε τον 
Παθολόγο ή τον Ψυχίατρο εντός και εκτός Δοµής    
7. Εκτιµά, σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη της Π.Θ.Ο., τις συνθήκες διαβίωσης 
και τις ανάγκες του ατόµου: διατροφή, επίπεδο αυτοφροντίδας, κοινωνικές 
σχέσεις, συνθήκες εργασίας, καθώς και το βαθµό ικανοποίησης του από την ζωή 
γενικότερα. Η εκτίµηση αυτής της κατάστασης του ενοίκου είναι διαρκής 
8. Ο νοσηλευτής καλλιεργεί τις δεξιότητες του ψυχικά ασθενούς µε εστιασµό 
στις ικανότητες του, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αυτόνοµης διαβίωσης 
του ατόµου στην κοινότητα, τον βοηθάει σε βασικές δραστηριότητες της 
καθηµερινότητας (φροντίδα του εαυτού,  προσωπική υγιεινή, φροντίδα  του 
δωµατίου, προετοιµασία τροφής, µετακίνηση στην κοινότητα, αγορά 
καταναλωτικών αγαθών, χρησιµοποίηση των µέσων µεταφοράς, χρησιµοποίηση 
των Δηµόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών (τράπεζες, χώροι αναψυχής), διαχείριση 
του ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχηµάτων και άλλα). Η βοήθεια αυτή 
συντελεί στην αυτονόµηση του ασθενούς, αναφορικά µε τις απαιτήσεις της ζωής 
στην κοινότητα, είτε βραχυπρόθεσµα, είτε µακροπρόθεσµα. Σταδιακά, αυτή η 
υποστήριξη, µπορεί να µειώνεται όσο το άτοµο «µαθαίνει», αυξάνει η 
εµπιστοσύνη στον εαυτό του και τα καταφέρνει πιο καλά. 
9. Συµµετέχει στις οµάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – 
αποϊδρυµατισµός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύει τους ενοίκους 
σε εξωτερικές δραστηριότητες 
10. Φροντίζει για την ασφάλεια των ενοίκων, καθώς επίσης για την τήρηση των 
ωρών κοινής ησυχίας προς αποφυγήν δηµιουργίας προβληµάτων στους 
συγκατοίκους και τους γείτονες 
11. Με κατάλληλους χειρισµούς και προς όφελος των ενοίκων εντοπίζει και 
αξιοποιεί δυνατότητες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία όπως π.χ. την 
ύπαρξη ενός γειτονικού γηπέδου ή θεάτρου, τον ιερέα της ενορίας, κοινωνικούς 
φορείς, συλλογικές ή εθελοντικές οργανώσεις, έπειτα από έγκριση του/της 
Κοινωνικού Λειτουργού 
12. Συµµετέχει σε οργανωµένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτή των 
Χριστουγέννων κά) µε τους ενοίκους για µείωση της κοινωνικής απόστασης  των 
ψυχικά ασθενών και ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
13. Καλλιεργεί την οµαδική συµβίωση, τη συλλογική δράση και τη συµµετοχή 
των ενοίκων σε προγράµµατα εντός και εκτός Δοµής, µε γνώµονα τη συλλογική 
εξέλιξη της οµάδας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε ασθενή ξεχωριστά 
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14. Είναι Πρόσωπο Αναφοράς συγκεκριµένων ενοίκων µε ότι υποχρεώσεις αυτό 
συνεπάγεται, οι οποίες καθορίζονται από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο και την 
Πολυκλαδική Θεραπευτική Οµάδα 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


