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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

 

Α.  Σύντομη περιγραφή φορέα 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων των ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008» και 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας 
και τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ημέρας 
και το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια.  Με πολυετή εμπειρία στην 
υλοποίηση προγραμμάτων για την Άνοια, η Εταιρεία διαθέτει τα εχέγγυα για την 
αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.  Ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς 
ανοϊκών ασθενών, ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες 
υγείας που ασχολούνται με τη νόσο Alzheimer.  Σήμερα αριθμεί περίπου 4500 μέλη.  Στόχος 
της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η ίδρυση δομών για την 
περίθαλψη των ασθενών, η υποστήριξη των ανθρώπων με άνοια και των οικογενειών τους, 
η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.  
 

 

Β. Σύντομη περιγραφή του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στη Λέσχη 
Φιλίας Πανόρμου 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης 
πράξεων των ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013», με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και χρηματοδότηση από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, λειτουργεί από το 2009 Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια στη Λέσχη 
Φιλίας Πανόρμου (Πανόρμου & Βαθέος 25). Στο Κέντρο Ημέρας προσφέρεται                                    
η δυνατότητα ημι-ημερήσιας παραμονής στους συμμετέχοντες. Στόχος του είναι                           
η ολοκληρωμένη παροχή θεραπευτικής φροντίδας των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο 
Alzheimer και από άλλες μορφές άνοιας,  και στην ενημέρωση και ψυχοκοινωνική ενίσχυση 
των φροντιστών τους και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντός τους.  
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Γ. Περιγραφή Θέσεων 
Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου 
προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης: 
 
 

1. Ειδικότητα: Νοσηλευτής ΤΕ/ΔΕ  
Ένας (1) Νοσηλευτής ΤΕ/ΔΕ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας, πλήρους απασχόλησης (8ωρη πρωϊνή απασχόληση) ορισμένου χρόνου.  
Επιθυμητή η εμπειρία με άτομα με άνοια σε αντίστοιχες δομές ή άτομα τρίτης ηλικίας 
γενικότερα. 
 

Δ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
1. Αίτηση υποψηφιότητας  
2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση με φωτογραφία) 

       3.   Πτυχίο/τίτλος σπουδών 
 4.   Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
 5.   Καλή γνώση αγγλικών 
 6.   Πιστοποιημένη γνώση χρήσης χειρισμού Η/Υ.  Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται 
αποδεικτικό/ πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού, αυτή αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου. 

 
Α) Οι τίτλοι σπουδών και γενικότερα το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται σε απλά, 
ευανάγνωστα και ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Β) Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη αναγνώριση 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ. 
Γ) Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  

 
 

E. Διαδικασία Επιλογής 
Η επιλογή προσωπικού θα γίνει από διεπιστημονική επιτροπή ορισμένη από το Δ.Σ. της 
Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, η οποία  θα συγκροτηθεί για 
τον σκοπό αυτό και θα εξετάσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.  
Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει 2 στάδια.  
 

 Κατά το πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
του πίνακα, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητας και το 
βιογραφικό τους σημείωμα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kentroalz@otenet.gr  έως τις 31/05/2019.  Η επιτροπή θα επιλέξει τα βιογραφικά 
των υποψηφίων τα οποία θα κρίνει κατάλληλα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής. 

 

mailto:kentroalz@otenet.gr


 

 

 

 

 
   Ε τ α ι ρ ε ί α  A l z h e i m e r  Α θ η ν ώ ν  

M. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 11636 Αθήνα    Τηλ: 210 7013271    Fax: 210 6012239 

Email: kentroalz@otenet.gr      Web: www.alzheimerathens.gr 

 
 
 
 
 
 

 Κατά το δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί, θα κληθούν για  
συνέντευξη. Μετά τη διενέργεια των συνεντεύξεων και την τελική επιλογή του 
υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης, ο επιτυχών θα πρέπει να προσκομίσει όλες 
τις απαραίτητες βεβαιώσεις και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία και  
τα προσόντα του.  Όσοι υποψήφιοι δεν επιλεγούν για την θέση μετά την διαδικασία 
της συνέντευξης, θα ειδοποιηθούν μέσω email. 

 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και αποστολής βιογραφικών:  
31/05/2019.  
 
 

Πληροφορίες: Μαρία Παναγιώτου (τηλ. 210 7013271, 10.00-14.00). 
  
 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος 

        Παρασκευή Σακκά 
 


