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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Βόρειο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της 

συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 

ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας 

Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη»,  προκηρύσσει μία θέση  ΠΕ Παθολόγου  ή  ΠΕ Ειδικού 

Παθολόγου ή ΠΕ Γενικής Ιατρικής ,  με σύμβαση έργου  ,  μέχρι τη λήξη του προγράμματος , 

ως τις 30/4/2020  .  

Τα καθήκοντα και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται περιγράφονται στο 

παράρτημα, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.kipseli-amea.gr. 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν ως τις 7/6/2019 το βιογραφικό τους 

σημείωμα με συνημμένα δικαιολογητικά (  φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, 

φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, χορήγηση τίτλου σύμφωνα με τις παραπάνω ειδικότητες , 

βεβαίωση ιατρικού συλλόγου εγγραφής στο μητρώο  , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος )  στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kipseli-amea@windowslive.com, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση 

του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α,με.Α. η «Κυψέλη», Δικελή 4 

81100 Μυτιλήνη.  

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο τηλέφωνο 2251020022 . 
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Παράρτημα : Περιγραφή των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων .  

 

Θέση Απασχόλησης  ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Η ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Η ΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Επαγγελματικά και απαιτούμενα προσόντα -Πτυχίο Ιατρικής  

- Χορήγηση τίτλου σύμφωνα με τις 

παραπάνω  ειδικότητες  

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

- Βεβαίωση ιατρικού συλλόγου εγγραφής στο 

μητρώο  

Καθήκοντα θέσης - Υπεύθυνος για την όλη επίβλεψη της 

λειτουργίας του Κέντρου,  την εκτίμηση, 

αξιολόγηση, παρακολούθηση της υγείας και 

της φαρμακευτικής αγωγής των 

ωφελουμένων . Κατανέμει την εργασία στο 

ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό που υπάγεται στην δικαιοδοσία 

του και είναι υπεύθυνος για την ορθή 

σύνταξη και τήρηση των ιατρικών και 

κοινωνικών αρχείων των ωφελουμένων, 

καθώς και για την πληρότητα αυτών.  

- Υπεύθυνος για τη διάγνωση και τη 

θεραπεία σύμφωνα με τους κανόνες της 

Επιστήμης των Ατόμων με Αναπηρία που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία του.  

- Προεδρεύει της επιστημονικής ομάδας, η 

οποία αποτελείται από την ψυχολόγο, τον 

κοινωνικό Λειτουργό, τoν νοσηλευτή και 

τους εξειδικευμένους θεραπευτές. Άποψη 

στην επιστημονική ομάδα, μπορεί να εκφέρει 

κάθε εργαζόμενος, η εμπειρία του οποίου 

θεωρείται απαραίτητη για την διαμόρφωση 

των αποφάσεων της επιστημονικής ομάδας. 

 

 


