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Σελίδα 1 από 1 

          Μαρούσι, 18/10/2019  

         Αριθμ. Πρωτ.: 102 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Σωματείο μη κερδοσκοπικό,  στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ 
για την τρίτη ηλικία»  με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης,  ορισμένου χρόνου, για την 
παρακάτω ειδικότητα:   

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

103 
Κέντρου Ημέρας 
Αμαρουσίου για 
άτομα με άνοια 

Ζήνωνος Ελεάτου 8, 
Μαρούσι 

ΠΕ Ιατρών 
Νευρολόγων ή 
Ιατρών Ψυχιάτρων 

18 μήνες  1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Νευρολογίας ή Ψυχιατρικής. 
δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
ε) Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους με άτομα με άνοια σε αντίστοιχες δομές ή άτομα της 
Τρίτης Ηλικίας γενικότερα. 
στ) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. 
ζ) Απαραίτητη η άσκηση επιτηδεύματος (δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών).  
η) Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β (επιβατικού). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από 18/10/2019 έως και 31/10/2019, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 

Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μαρούσι 

Ζήνωνος Ελεάτου 8, 15123 Μαρούσι  

Υπόψιν κας Φανής Ρέγγα (τηλ. επικοινωνίας 210 - 6180073) 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) 
στο δικτυακό τόπο του φορέα: www.alzheimerathens.gr  

 
Η Πρόεδρος της Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 

 
 

Δρ. Παρασκευή Σακκά 


