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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 χρηµατοδοτήθηκε 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», και πλέον χρηµατοδοτείται από τον τακτικό 
Προϋπολογισµό. 
 

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 
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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 να  
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µία (1) θέση  Γενικών Καθηκόντων, µερικής 
απασχόλησης µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

Γενικών Καθηκόντων 
 

Ø Απαιτείται να είναι απόφοιτος Λυκείου. 
Ø Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου κρίνεται επιθυµητή η 

προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε µονάδες ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης.  

Ø 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 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 τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως 
αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις 
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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 23η Μαρτίου 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 
εθνικής εµβέλειας. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 6η 
Μαρτίου 2017. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 
22η  Μαρτίου 2017. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, 
θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr µε την 
ένδειξη Για τη θέση Γενικών Καθηκόντων στο Οικοτροφείο. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 
Το προσωπικό γενικών καθηκόντων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (ΜΨΑ) παρέχει σταθερή φροντίδα των ατόµων που 
εγκαθίστανται στη δοµή και εξασφαλίζει την συνέχιση της φροντίδας αυτής.  

1. Είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή φροντίδα των ενοίκων και της µονάδας 
(υγιεινή, δραστηριότητες, κ.λπ.) και υποχρεωµένοι να ενηµερώνονται από και να 
ενηµερώνουν τον Ψυχολόγο, τον Υπεύθυνο Βάρδιας, τον Εργοθεραπευτή και τα 
ανάλογα πρόσωπα αναφοράς για ό,τι θέµα προκύψει σε σχέση µε τους ενοίκους. 
Λόγω του κυλιόµενου ωραρίου είναι επίσης υποχρεωµένοι να σηµειώνουν ή να 
ενηµερώνουν προς σηµείωση οποιοδήποτε γεγονός αφορά στους ενοίκους και 
στη ΜΨΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς τους.  

2. Εκτιµούν, σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής 
Οµάδας, 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. 

3. Καλλιεργούν τις δεξιότητες του ενοίκου µε εστιασµό στις ικανότητες του, ώστε 
να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αυτόνοµης διαβίωσης του ατόµου στην κοινότητα. 
Βοηθούν τον ένοικο 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 ενοίκου, 
αναφορικά µε τις απαιτήσεις της ζωής στη 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. 

4. Συµµετέχουν στις οµάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – 
αποϊδρυµατισµός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύουν τους 
ενοίκους σε εξωτερικές δραστηριότητες. 

5. Φροντίζουν για την ασφάλεια των ενοίκων στη δοµή, καθώς επίσης για την 
τήρηση των ωρών κοινής  ησυχίας προς αποφυγήν δηµιουργίας προβληµάτων 
στους συγκατοίκους και τους γείτονες. 
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6. Συµµετέχουν σε οργανωµένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτή των 
Χριστουγέννων, κατασκήνωση το Καλοκαίρι…) µε τους ενοίκους για µείωση της 
κοινωνικής απόστασης  των ενοίκων και ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
των ενοίκων. 

7. Λειτουργούν ως Πρόσωπα Αναφοράς συγκεκριµένων ενοίκων µε ό,τι 
υποχρεώσεις αυτό συνεπάγεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


