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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                           
	
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη 
«Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Παθήσεων» που χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναµικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα 
της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14. Η Ολοκληρωµένη Μονάδα 
Αντιµετώπισης Νόσου  Alzheimer και Συναφών Παθήσεων λειτουργεί στο Χαλάνδρι 
Αττικής και πλέον χρηµατοδοτείται από το 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. Ταυτόχρονα λειτουργεί ένα Κέντρο 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.  

Η Μονάδα διενεργεί ευρεία ενηµέρωση τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στο 
ευρύτερο κοινό, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Γηροκοµεία και σχετικούς 
συλλόγους, καθώς και σε σχετικά ερευνητικά ιδρύµατα και κέντρα για τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 
προσέλευση τόσο ασθενών, όσο και µελών οικογενειών µε ανοϊκούς ασθενείς. Η 
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βοήθεια στις οικογένειες πραγµατοποιείται µε ατοµικές, οικογενειακές ή 
οµαδικές συνεδρίες, ανάλογα το περιστατικό και τις ανάγκες.  

Παράλληλα, το Κέντρο Ηµέρας  αναπτύσσει µια ευρεία γκάµα δραστηριοτήτων 
δηµοσιότητας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης µε άλλους συναφείς φορείς, 
αλλά και συνεχούς εκπαίδευσης της προσωπικού και της διεπιστηµονικής 
οµάδας της Μονάδας µε στόχο τη βελτιστοποίηση των προσφερόµενων 
υπηρεσιών προς τους ενοίκους και τους επισκέπτες της. 

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 διεκδίκηση µίας (1) θέσης  Εργοθεραπευτή Τ.Ε. µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

Εργοθεραπευτής 
 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Τµήµατος Εργοθεραπείας Τ.Ε. 

ii. Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος 

iii. Γνώση Ξένης Γλώσσας 

Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2). 

iv. Επιθυµητή Γνώση Η/Υ 

v. Επιθυµητή Προϋπηρεσία 2 ετών σε γηριατρικό πλαίσιο 

vi. Συστατικές Επιστολές 

Θα συνεκτιµηθούν  συστατικές επιστολές από προηγούµενους 

εργοδότες. 
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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. 

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 30η  Νοεµβρίου 2016, θα ανοίξουν οι φάκελοι των υποψηφίων, 
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 , και 

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. Η διαδικασία 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 15η  Νοεµβρίου 2016. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι τη λήξη της 
διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 29η  Νοεµβρίου 2016. Η αποστολή 
βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
 

1. Ο/η Εργοθεραπευτής/τρια είναι υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση 
των ανοϊκών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις 
που έχουν ως αντικείµενο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων 
καθηµερινής ζωής, µε στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη 
επανένταξή 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 ανοϊκών µέσα και έξω από τη Μονάδα καθώς και για την 
οργάνωση εκδηλώσεων όπως γιορτές, γενέθλια, προβολή ταινιών, 
εξόδων µε εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα κ.λ.π. σε 
συνεργασία µε την υπόλοιπη Θεραπευτική Οµάδα. 

3. Αναφέρεται στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και ενηµερώνει και 
συνεργάζεται µε την Πολυκλαδική Θεραπευτική Οµάδα για 
θέµατα που αφορούν στη δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των 
ανοϊκών. 

4. Καταρτίζει το Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων των ενοίκων (τέλος του 
µήνα). 

5. Αξιολογεί µηνιαίως την πορεία των ανοϊκών που συµµετέχουν σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

6. Συµµετέχει στον προϋπολογισµό του ταµείου πριν το τέλος του 
µήνα. 
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7. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα 
Δραστηριοτήτων Καθηµερινής Ζωής. 

8. Καταρτίζει εξαµηνιαία αξιολόγηση πορείας ανοϊκών (συµπλήρωση 
εντύπου αξιολόγησης και αναφοράς). 

9. Αποτελεί σταθερό µέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Οµάδας.  

 

 

 


