
 

 

             

   

 

 

                                     

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Σύντομη περιγραφή φορέα 

 

Α. Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α./ 

Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένα Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ( Ν.Π.Ι.Δ.), που λειτουργεί 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Ειδική 

Αναγνώριση από τη Νομαρχία Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1993 από γονείς ατόμων με Νοητική 

Υστέρηση, με σκοπό να παρέχει προγράμματα Ειδικής Αγωγής, Δημιουργικής Απασχόλησης, 

Κοινωνικοποίησης, Ψυχαγωγίας, Άθλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Αποκατάστασης, σε άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω. 

Σύντομη περιγραφή της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

Β. Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες (ΚΕΑ/ΑΜΕΑ), 

που εδρεύει στη Λυκόβρυση (Εθνικής Αντιστάσεως 5), έχει ιδρύσει και λειτουργεί δύο 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή Αν. 

Κυψέλης-Γαλατσίου.  Στις Στέγες φιλοξενούνται 7 νεαρά άτομα με κύρια ιδιαιτερότητα τη 

νοητική υστέρηση. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

(ΕΚΤ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»για τα δύο πρώτα έτη 

λειτουργίας των ΣΥΔ, ενώ εν συνεχεία το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ θα έχει την ευθύνη συνέχισης της 

λειτουργίας των και της παροχής υπηρεσιών προς τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΣΥΔ. 

Βασικός στόχος των ΣΥΔ, είναι η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των ατόμων με 

νοητική υστέρηση για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν 

πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους. Επιπροσθέτως, η 

βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής στο βαθμό 

του εφικτού, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μερική ή ολική ένταξη στην ευρύτερη κοινότητα. Η 

λειτουργία των ΣΥΔ είναι ανοικτή στην Κοινότητα και προσομοιάζει με οικογενειακό 

περιβάλλον. Το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ στα πλαίσια του έργου υλοποιεί ένα σημαντικό αριθμό 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προκειμένου να επιτυγχάνονται οι ανωτέρω στόχοι, 

επιγραμματικά αναφέρονται: Ατομικές δραστηριότητες (όπως εκπαίδευση σε δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης, κοινωνικές δραστηριότητες, προγράμματα ψυχαγωγίας και 

Άθλησης, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου κ.ά), Ομαδικές Δραστηριότητες (όπως: 

Προγράμματα Κοινωνικοποίησης, Συμβουλευτικής, Εθελοντισμού, επισκέψεων-εκδρομών 

κ.α) καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της Κοινότητας (όπως: Εκδηλώσεις, 

Ενημερωτικά Φυλλάδια κ.α). 

 

 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1.    ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ /ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ  ΑΜΕΑ ( Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου )  

 

     Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα, θα πρέπει να είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Σχολής, 

ΙΕΚ  ή ΤΕΕ σχετικού αντικειμένου, ή να διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία αποδεδειγμένη, σε 

αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.  Έχει ως κύρια αρμοδιότητα την ομαλή λειτουργία και 

ασφαλή διαβίωση των ενοίκων της ΣΥΔ κατά το βραδινό ωράριο λειτουργίας.  Θα πρέπει να 

συνεργάζεται εποικοδομητικά με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού της ΣΥΔ και να 

γνωρίζει καλά τους ενοίκους και τις ανάγκες τους. Επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να 

ανταποκριθεί άμεσα σε τυχόν έκτακτες καταστάσεις όπως σε ένα θέμα υγείας ενός κατοίκου, 



στην απουσία ενός μέλους της υποστηρικτικής ομάδας και εφόσον ενημερώσει τον Υπεύθυνο 

της ΣΥΔ, εν συνεχεία να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα το όποιο θέμα προκύψει . 

 

 

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ( και για τις δυο θέσεις) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών  

3. Βιογραφικό σημείωμα 

4. Συστατικές Επιστολές (θα εκτιμηθούν) 

 

 

 

 

E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2 ΑΤΟΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΜΕΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Πτυχίο ή Βεβαίωση 

Σπουδών συναφές με το 

αντικείμενο  

50 βαθμούς  Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΕ ή 

Άλλος Εκπαιδευτικός 

Οργανισμός  

 

β. Ειδική εμπειρία στη 

συγκεκριμένη ευπαθή 

ομάδα (Άτομα με Νοητική 

Υστέρηση)  

30 βαθμούς   Συστατικές Επιστολές,  

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  

 

γ. Επιμόρφωση σε συναφή 

αντικείμενα  

20 βαθμούς Αποδεικτικά 

παρακολούθησης 

Σεμιναρίων, Συνεδρίων  

 

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση (υπόψη κου. 

Κωνσταντίνου Λιανού) στο KEA/AMEA, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 5, Λυκόβρυση, Τ.Κ, 

14123, τηλ.210-2848733 & 2102840019, fax: .2102832550 , email: kea-mea@ath.forrthnet.gr 

από 02/10/2013 έως 17/10/2013, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 14:00.  

  

Για το Δ.Σ.  

Νικόλαος Λιανός  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
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