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Προκήρυξη - Προσωπικό Π/Δ - 7/2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

e-mail: psyhologia@psyhologia.gr 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α’: ΚΑΛΑΜΩΝ 23, 12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 210 5786274-5, ΦΑΞ: 210 5782425, e-

mail: odysseas@psyhologia.gr 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Β’: ΧΡΥΣΙΉΔΟΣ 24, 13122, ΙΛΙΟΝ, ΤΗΛ: 210 2633300, ΦΑΞ: 210 2633931, e-mail: 

aeneas@psyhologia.gr 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 38Α, 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 210 

5710325, e-mail: pdperisteri@psyhologia.gr 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΛΙΟΥ: ΜΕΝΕΛΑΟΥ 89, 13122, ΙΛΙΟΝ, ΤΗΛ: 210 2611504, e-

mail: pdilion@psyhologia.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

 

Η «Eλληνική Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Κοινοτικής 

Μέριμνας», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως φορέας λειτουργίας των Μονάδων 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφείο Α΄ και οικοτροφείο Β΄) στο Περιστέρι και το Ίλιον 

Αττικής, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα 

Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373824), με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργεί 2 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  στο Περιστέρι και το Ίλιον Αττικής αντίστοιχα. Η ανάπτυξη 

των Π.Δ. βασίζεται στην υπογεγραμμένη  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ μεταξύ Δικαιούχου 

(ΕΥΕΤΥΚΑ) και της “Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και 

Κοινοτικής Μέριμνας ” που αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα είναι χώροι στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, 

ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα 

οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. 

Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της 

ζωής των ενοίκων του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και 

αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου. 

Η Ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευόμενα 

διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και 

αποτελεσματικότητας τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την 

πλήρη αυτόνομη διαβίωση. 

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας 

της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων-ψυχικά ασθενών στον κοινωνικό ιστό, 

μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης. 

Το Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση του Π.Δ. που λειτουργεί στο Περιστέρι Αττικής,  

επί της οδού Παύλου Μελά 38α, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την 

κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας, με την ειδικότητα του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 Ένα άτομο με διευρυμένες αρμοδιότητες (Νοσηλευτή-Συντονιστή), πλήρους 

απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας μέχρι και 28 

Φεβρουαρίου 2015). 

 Απαιτείται  τουλάχιστον η κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε., 

Ι.Ε.Κ., Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών κτλ) 

 Απαραίτητη η  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου θα εκτιμηθεί η εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης 

 Να έχει σαφή γνώση  των  διαδικασιών  λειτουργίας  ανοικτών δομών φροντίδας με 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες δομές 

 Να έχει διοικητικές ικανότητες (διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη μονάδος). 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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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 

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 (ΦΕΚ 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 

H Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει: 

 ΠΡΟΣ “Ελληνική Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης και Κοινοτικής 

Μέριμνας” ΑμΚΕ  για τα Π.Δ./ 4 ενοίκων στο Περιστέρι και το Ίλιον Αττικής. 

 Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου 

 Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας 

 

Θα έχει συνημμένα: 

 Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και 

επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών 

επιστολών, εάν υπάρχουν.   

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την  αίτηση υποψηφιότητας τους 

και το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση psyhologia@psyhologia.gr, ή μέσω fax στο 

210-5782425 και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
javascript:x5engine.utils.emailTo('1331122211331','ra.gogiloyhpsa@igolosyhp','','')
javascript:x5engine.utils.emailTo('1331122211331','ra.gogiloyhpsa@igolosyhp','','')
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ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλ. 210 – 5786275.  

Πρόσωπο Eπικοινωνίας: Πολίτου Παναγιώτα 

Επίσης για την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων μπορούν να προσέρχονται 

στο Οικοτροφείο Α΄ του Φορέα στη διεύθυνση Καλαμών 23, Τ.Κ.12134, Περιστέρι  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες επίσης από 10.30΄- 13.30 ή  να την αποστείλουν ταχυδρομικά (ημερομηνία 

σφραγίδας ταχυδρομείου). 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται  στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.   

Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Τρίτη 22/07/2014 και λήγει την Πέμπτη 

14/08/2014. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της 

διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι: 

 Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου/ας 

 Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοιας 

 Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα 

στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την 

εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων. 

 Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια. 

 

Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των 

Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την 

ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν τα ονόματα των 

 επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών, άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος, άλλων πιστοποιητικών Σπουδών (εάν υπάρχουν), καθώς και  Συστατικές 

επιστολές (εάν υπάρχουν) θα καταθέσουν οι επιλεγέντες όταν κληθούν από τον Φορέα. 

 

Ο/H επιτυχών/ούσα θα εκπαιδευτεί για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει με ευθύνη του 

Φορέα. 

Αντικείμενο της Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου: 

Ο/Η  συνεργάτης θα παρέχει κύρια τις παρακάτω υπηρεσίες, χωρίς η συμμετοχή να περιορίζεται 

σε αυτές: 

Η συνοδεία των ενοίκων στην καθημερινή τους ζωή, περιλαμβάνει διαφόρους τομείς, όπως είναι 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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η φροντίδα και καθαριότητα των προσωπικών και κοινόχρηστων χώρων του προστατευόμενου 

διαμερίσματος, οι κοινωνικές δραστηριότητες, οι προεπαγγελματικές ή επαγγελματικές 

ασχολίες, καθώς και η υγειονομική φροντίδα. Καθημερινό στόχο αποτελεί η προσπάθεια, για 

όλο και μεγαλύτερη πρωτοβουλία και υπευθυνοποίηση από τη μεριά των ενοίκων του Π.Δ. με 

γνώμονα  τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, στα πλαίσια ενός εξατομικευμένου 

θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογείται 

και να αναπροσαρμόζεται. 

Η αρμοδιότητα του έγκειται στην υποστήριξη του καθημερινού  προγράμματος παρέμβασης  που 

έχει στόχους: α) την άμεση στήριξη για την ομαλότερη προσαρμογή του κάθε ενοίκου στο 

καινούργιο του περιβάλλον β) τη διευκόλυνση της κατανόησης των απαιτήσεων, των επιλογών 

και των ελευθεριών της καινούριας του ζωής γ) την εστίαση στην επίλυση τυχόν δυσκολιών και 

στον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων δ) την ενθάρρυνση της αυτονομίας του, μέσω της 

εκπαίδευσής του σε τομείς που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση τόσο μέσα στο διαμέρισμα 

όσο και εκτός στ) την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον εαυτό του σε κάθε πρόκληση-κατάκτηση 

της καθημερινότητας. 

Ο εργαζόμενος με τον ρόλο «Νοσηλευτής -Συντονιστής» εντάσσεται στην Πολυκλαδική 

Θεραπευτική Ομάδα που αποτελείται από εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων και θεωρείται 

ισότιμο μέλος της. Αναλαμβάνει καθήκοντα που απορρέουν από τους γενικούς θεραπευτικούς 

στόχους, με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε ρόλους-

καθήκοντα της Θεραπευτικής ομάδας και συγχρόνως  αναλαμβάνει τομείς και δραστηριότητες 

σχετικούς με αυτήν. 

Ως νέο μέλος της Π.Θ.Ο. περνά ένα στάδιο γνωριμίας με το θεραπευτικό πλαίσιο του 

προστατευόμενου διαμερίσματος, στο τέλος του οποίου αποφασίζεται από κοινού η 

οριστικοποίηση της συνεργασίας. 

Η αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων που απαρτίζουν τη Θεραπευτική 

Ομάδα αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας του Π.Δ.. 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Νικολαΐδης Θεόδωρος 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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