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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ηµέρας  
Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το οποίο χρηµατοδοτείται από τον 
τακτικό προϋπολογισµό. 
 
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 όσοι 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. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Για	 την	 στελέχωση	 του	 προσωπικού	 του	 Κέντρου, η Διοίκηση της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα για µία 
(1) θέση Νοσηλευτή µερικής απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  
 
i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 
Πτυχίο Νοσηλευτικής ΠΕ ή ΤΕ 
 
ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος: 
Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος για όλη την Ελληνική Επικράτεια 
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iii. Προϋπηρεσία: 
Θα συνεκτιµηθεί προϋπηρεσία  
 
iv. 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 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 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.  
 
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. Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, 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 
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τοπικής εµβέλειας. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 20 
Δεκεµβρίου 2016. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά 
τους σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
στις 9 Ιανουαρίου 2017. 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. Οι Νοσηλευτές/τριες της Δοµής παρέχουν σταθερή φροντίδα στους 
επωφελούµενους και εξασφαλίζουν την συνέχιση της φροντίδας αυτής 
2. Είναι υπεύθυνοι για την προετοιµασία και τη χορήγηση των συνιστώµενων 
φαρµάκων (από το στόµα καθώς και τα ενέσιµα) και την εκπαίδευση των 
επωφελούµενων στη λήψη αυτών. Συνεργάζονται µε τον ιατρό για την 
αντιµετώπιση και τον χειρισµό τυχόν παρενεργειών από τα χορηγηθέντα 
φάρµακα 
3. Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιµετώπιση επειγουσών 
καταστάσεων µε στόχο την προάσπιση της υγείας των επωφελούµενων και την 
οµαλή λειτουργία της δοµής. 
4. Ενηµερώνουν τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο για τυχόν προβλήµατα σωµατικής 
υγείας ή αλλαγές στη συµπεριφορά του επωφελούµενου και προβαίνουν σε όλες 
τις απαραίτητες εξετάσεις σε συνεργασία µε τον Παθολόγο ή τον Ψυχίατρο 
εντός και εκτός Μονάδας 
5. Εκτιµούν, 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.  
6. Οι νοσηλευτές/τριες καλλιεργούν τις δεξιότητες του επωφελούµενου µε 
εστιασµό στις ικανότητες του, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αυτόνοµης 
διαβίωσης του ατόµου στην κοινότητα.  
7. Συµµετέχουν στις οµάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση 
– εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση)  
8. Συµµετέχουν σε οργανωµένες κοινωνικές δραστηριότητες µε τους 
επωφελούµενους για ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
	


