
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Ο Σύλλογος  Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση με έδρα το 

Μαρούσι, ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων εργασίας για τις ανάγκες του 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» που 

προτίθεται να λειτουργήσει στην Πεύκη, από τον Σεπτέμβριο 2022, καλεί 

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν το Αναλυτικό Βιογραφικό 

Σημείωμα τους για τις παρακάτω θέσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου 

 1 θέση Ψυχολόγου, πλήρης απασχόλησης 

 1 θέση Εργοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης 

 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού, πλήρης απασχόλησης 

 2 θέσεις Φροντιστή/στρια-συνοδού ΑμεΑ, πλήρης απασχόλησης 

 1 θέση προσωπικού καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών, μερικής 

απασχόλησης 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

 Εμπειρία ειδικά σε πληθυσμό με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας. 

 Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία 

 Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.  

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  

 

Αρμοδιότητες 

 Συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή καθώς και στον σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου. 

 Διερευνά και εισηγείται στην επιστημονική επιτροπή τυχόν προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι της υπηρεσίας ή οι ομάδες σε 

ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο. 

 Συνεργάζεται με την οικογένεια για την εξατομικευμένη παρακολούθηση 

του παιδιού ή εφήβου. 

 Αναλαμβάνει ατομικές συνεδρίες ή ομαδικές όπου απαιτείται για την 

ενδυνάμωση και στήριξη των εξυπηρετούμενων ή και των γονέων τους. 

 Συνεργάζεται όταν κρίνεται σκόπιμο με άλλες υπηρεσίες και παραπέμπει 

εξυπηρετούμενους. 

 Συνεργάζεται με φορείς που συμμετέχει το παιδί ή ο έφηβος όταν κρίνεται 

αναγκαίο. 

 Οργανώνει προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας. 

 Συμμετέχει στις ομάδες έργου βάσει του προγράμματος. 

 Εποπτείες σε πρακτικά ασκούμενους και εθελοντές 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου  

 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  

 Κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο με Δ.Α.Φ.  

 Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Γνώση Εφαρμοσμένης ανάλυση συμπεριφοράς ΑΒΑ 

 Γνώση Προγράμματος TEACCH 

 Εξειδίκευση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος θα συνεκτιμηθεί 



 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Αρμοδιότητες 

 Οργανώνει, καταρτίζει και υλοποιεί εξατομικευμένα και ομαδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Δημιουργεί ασφαλές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον εντός δομής, 

εναρμονισμένο με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων. 

 Καθοδηγεί τους γονείς/κηδεμόνες σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο 

σπίτι και προτείνει δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου των εξυπηρετουμένων. 

 Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες και ενημερώνεται για 

προγράμματα αποκατάστασης που τυχόν παρακολουθούν οι 

εξυπηρετούμενοι εντός ή εκτός δομής. 

 Στηρίζει τα προγράμματα ένταξης του εξυπηρετουμένου στη σχολική τάξη 

και γενικότερα στη σχολική ζωή, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Εποπτείες σε πρακτικά ασκούμενους και εθελοντές 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

 Πτυχίο (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) Εργοθεραπείας 

 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος   

 Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση ατόμων με ΔΑΦ 

 Γνώση Προγράμματος TEACCH 

 Προϋπηρεσία σε προγράμματα ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα συνεκτιμηθεί  

 Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 

 

 



 

ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

 

Αρμοδιότητες 
 

 Διερευνά και αξιολογεί τις ανάγκες και δυνατότητες ικανοποίησης των 

αιτημάτων των εξυπηρετουμένων και των οικογενειών τους  

 Παραπέμπει κατά περίπτωση σε αρμόδιες υπηρεσίες  

 Καταρτίζει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό τους  

 Ενημερώνει τους γονείς  

 Υποστηρίζει την προσαρμογή των εξυπηρετουμένων στο πρόγραμμα  

 Διευκολύνει και βοηθά την οικογένεια στην επικοινωνία με αρμόδιους 

φορείς  

 Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο κάθε εξυπηρετούμενου και 

να συνεργάζεται με όλο το προσωπικό που απασχολείται στη δομή και 

γενικότερα να ασχολείται με δράσεις που αφορούν την ειδικότητα του  

 Εποπτείες σε πρακτικά ασκούμενους και εθελοντές 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ ,ΑΤΕΙ,ΤΕΙ  

 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος   

 Εργασιακή εμπειρία σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης  

 Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Εμπειρία εργασία σε δομή που εξυπηρετεί άτομα με ΔΑΦ θα συνεκτιμηθεί 

 Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και δικτύωσης θα 

συνεκτιμηθεί 

 Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 

 



 

ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉ/ΣΤΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΥ ΑμεΑ 

 

Αρμοδιότητες 

 

 Έχει την ευθύνη της συνοδείας των εξυπηρετουμένων από και προς το 

Κέντρο με το λεωφορείο της υπηρεσίας ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

εκτός  Κέντρου και εντός του ωραρίου εργασίας. 

 Οργανώνει σε συνεργασία με τον εργοθεραπευτή πρόγραμμα εκπαίδευσης 

στην αυτοεξυπηρέτηση 

 Συμμετέχει σε ομάδες και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. 

 Έχει την ευθύνη για την ατομική υγιεινή και της λήψης φαρμακευτικής αγωγής 

των παιδιών και εφήβων με αναπηρία όταν χρειαστεί. 

 Συντάσσει μαζί με τον οδηγό το πρόγραμμα των δρομολογίων. 

 Συνοδεύει οικειοθελώς σε εκδηλώσεις, δρώμενα, παραστάσεις. επισκέψεις, 

εκδρομές και δράσεις εκτός του βασικού ωραρίου εργασίας 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

 

 Πτυχίο ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών 

Φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα ενηλίκων πτυχίο 

 Εργασιακή εμπειρία σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης  και 

συνοδεία ΑμεΑ. και ειδικότερα Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

 Θα εκτιμηθεί εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Αρμοδιότητες 
 

 Μεριμνά για την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τηρώντας τους 

κανόνες υγιεινής στην κουζίνα, στις τουαλέτες και στις αίθουσες.  

 Μέριμνα για το δεκατιανό γεύμα των εξυπηρετουμένων 

 Μεριμνά για την καθαριότητα εξωτερικών χώρων  

 Αναλαμβάνει βοηθητικές εργασίες που ανατίθενται από τον υπεύθυνο και 

είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.  

 Συμμετέχει στην εβδομαδιαία τροφοδοσία και παραγγελία υλικών σε 

συνεργασία με τον/την υπεύθυνο δομής για την εύρυθμη λειτουργία της.  

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε) 

 Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία σε δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

 Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΕΣ 

Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κέντρο απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού 

υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας 

θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία.  Επίσης, απαιτείται η υποβολή 

πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδι 

κασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα 

πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και 

παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα 

ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 

348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι υποψήφιοι/ιες  που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως προκύπτουν 

από το αναλυτικό βιογραφικό του/της κάθε υποψηφίου/-ιας θα κληθούν σε 

συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθεί  το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή 

εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/ιας. 

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι/-ες που θα περάσουν στη 

δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω 

email.  Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μόνο δια ζώσης. 

Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/-

ιας, η αποδεδειγμένη εμπειρία του/της, η παρουσία του/της στη συνέντευξη. 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους, μέσω email 

στο anagennisi03@yahoo.gr το αργότερο έως 29/07/2022. 

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της 

σύμβασης έως στις 30 Ιουλίου του 2023, με δυνατότητα ανανέωσης σε 

περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.  

Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα είναι σύμφωνα με τα τυπικά του/της 

προσόντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας  όπως θα καθορισθούν με την σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου και θα γνωστοποιηθούν στον/στην εργαζόμενο/-η πριν την 

υπογραφή της. 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

τα παρακάτω έγγραφα – δικαιολογητικά 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση 
αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ 
(ΔΙΚΑΤΣΑ) 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 
4. Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν την 

ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων. 
5. Ποινικό Μητρώο 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Πιστοποιητικό υγείας   
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα της θέσης 

(αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κτλ)   

9. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του covid19 
10. Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν 
νόμιμη απαλλαγή από αυτές. 



 

Περισσότερες πληροφορίες, στο 210 8322477, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 

ώρες 10:00 έως 15:00. 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
Γεώργιος Τσιράκης 


