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Αθήνα, 09/01/2023 
ΑΠ: 2 

 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

Α. Σύντομη περιγραφή φορέα 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό,                
με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 
συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, 
την κατ’ οίκον υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» και τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια «1102». 
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 ασθενών με άνοια, ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες 
υγείας που ασχολούνται με τη νόσο Alzheimer.  Σήμερα αριθμεί περίπου 5500 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 στο Μετς, της 
κατ’ οίκον υπηρεσίας «Φροντίδα στο Σπίτι» και της Γραμμής Βοήθειας για την 
Άνοια «1102» 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών λειτουργεί από το 2007 Κέντρο 
Ημέρας για άτομα με άνοια στην Αθήνα, Μάρκου Μουσούρου 89, σε χώρο 220 τ.μ.  ενώ το 2012 
διευρύνθηκε η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας έως τις 20:00 το απόγευμα. 
Στο Κέντρο Ημέρας προσφέρεται η δυνατότητα ημερήσιας παραμονής στους συμμετέχοντες.   
Στόχος του κέντρου είναι η ολοκληρωμένη παροχή θεραπευτικής φροντίδας των ατόμων που 
πάσχουν από τη νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας,  η ενημέρωση και ψυχοκοινωνική 
ενίσχυση των φροντιστών τους και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντός τους.   
 

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει ολοκληρωμένη παρέμβαση στους παρακάτω τομείς: 
 

• Παροχή ημερήσιας φιλοξενίας στους ανθρώπους με άνοια 
• Θεραπευτική παρέμβαση σε ανθρώπους με άνοια 
• Ιατρείο Μνήμης 
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των συγγενών-φροντιστών 
• Εκπαίδευση και ενημέρωση των συγγενών-φροντιστών    
 
Το πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια», υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας, 
απευθύνεται σε οικογένειες ατόμων με άνοια που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της 
βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων. 
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Η Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια «1102» πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους / 
επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, που παρέχουν άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση. 

 
Γ. Περιγραφή Θέσης 
Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μετς, προκηρύσσεται η πλήρωση 
της παρακάτω θέσης: 

 
 

1. Ειδικότητα: Ψυχολόγος (1) 
Ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη πρωινή απασχόληση).  Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός 
τίτλος ειδίκευσης στην Νευροψυχολογία.  Προηγούμενη εμπειρία με άτομα με άνοια σε 
αντίστοιχες δομές ή με άτομα της Τρίτης Ηλικίας γενικότερα θα συνεκτιμηθεί. 
 

Α) Οι τίτλοι σπουδών και γενικότερα το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται σε 
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 γίνεται από διεπιστημονική επιτροπή της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών, η οποία εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων.  

➢ Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής του πίνακα, θα πρέπει να αποστείλουν 
την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα με email στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: kentroalz@otenet.gr  έως τις 13/01/2023, με την ένδειξη στο 
θέμα «Για την Πρόσκληση με κωδικό: 01/2023 ΚΗΜ/ΨΥΧ».  Η επιτροπή θα επιλέξει τα 
βιογραφικά των υποψηφίων τα οποία θα κρίνει κατάλληλα σύμφωνα με τα κριτήρια 
επιλογής.   

 

Δ. Προσόντα υποψηφίου/Κριτήρια επιλογής 
Απαραίτητα Προσόντα 

1. Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ ή δίπλωμα ΕΑΠ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου 
3. Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στην Νευροψυχολογία 
4. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών  
5. Πιστοποιημένη γνώση βασικής χρήσης χειρισμού Η/Υ. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται 

αποδεικτικό/πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού, αυτή αποδεικνύεται με υπεύθυνη                          
δήλωση του υποψηφίου. 
Επιθυμητά Προσόντα 

1. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχες δομές με άτομα με άνοια ή με άτομα της Τρίτης Ηλικίας 
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➢ Οι υποψήφιοι που επιλεγούν, 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.   

 
 
Κατά την εξέταση των αιτήσεων, των βιογραφικών σημειωμάτων και των σχετικών συνοδευτικών 
εγγράφων, θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα σύμφωνα με την πολιτική προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR). 
 
Πληροφορίες: Μαρία Παναγιώτου (τηλ. 210 7013271, 12.00-14.00). 
  
 
 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος 

Παρασκευή Σακκά 
  
 
 
 

  
 


