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Ανακοίνωση για Αγορά Υπηρεσιών – Εργοθεραπευτής 
 

Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια που θα συμβληθεί µε τον Σταθμό µε σύμβαση για αγορά υπηρεσιών, 

έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 

1. Ετοιμασία ξεχωριστά έκθεσης αξιολόγησης για την κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε 

παιδιού. Στην έκθεση θα πρέπει να συμπεριληφθούν συστάσεις και κατευθυντήριες 

γραμμές για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η προσφορά από 

μέρους των ενδιαφερόμενων να αφορά κόστος ανά έκθεση. 

 

2. Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές τον μήνα, στο 

πλαίσιο των οποίων θα παρακολουθεί ανά διαστήματα όλα τα παιδιά, με σκοπό την 

αξιολόγηση των ικανοτήτων τους. Ο εργοθεραπευτής συστήνει και παρέχει θεραπεία, 

τροποποιεί τον εξοπλισμό της τάξης και βοηθάει τα παιδιά να συμμετέχουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο στα σχολικά προγράμματα και τις σχολικές δραστηριότητες. 

Μπορεί να εργαστεί με παιδιά σε ατομική βάση ή σε μικρές ομάδες στην τάξη, να 

κατευθύνει έναν δάσκαλο ή να συμμετέχει σε επιτροπές δημιουργίας προγραμμάτων 

σπουδών ή διοικητικές επιτροπές. Επιπλέον, υπηρεσίες έγκαιρης θεραπευτικής 

παρέμβασης παρέχονται σε βρέφη και νήπια που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακή 

καθυστέρηση ή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ειδικές θεραπείες μπορεί να 

περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της χρήσης των χεριών, την προαγωγή των δεξιοτήτων 

λήψης και εκτέλεσης εντολών, την ενθάρρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων ή την 

εκπαίδευση δεξιοτήτων ένδυσης και προσωπικής υγιεινής. Η προσφορά από μέρους των 

ενδιαφερόμενων να αφορά κόστος ανά μήνα και ετήσιο κόστος για την παροχή του 

συνόλου των υπηρεσιών αυτών.  

 

3. Όταν κάποιο παιδί πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα εργοθεραπείας ατομικά, μετά 

από τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, συντάσσεται εξατομικευμένο πρόγραμμα από 

το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων, το 
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οποίο είναι συμβεβλημένο με τη Διοικούσα Επιτροπή. Η προσφορά από μέρους των 

ενδιαφερόμενων να αφορά κόστος ανά παιδί για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.  

 

4. Υποστηρίζει, συντονίζει και κατευθύνει τη διοργάνωση τριών (3) εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων/διαλέξεων κατ’ έτος, τα οποία θα διοργανώνει ο Βρεφοπαιδοκομικός 

Σταθµός για θέµατα συμβουλευτικής προς τους γονείς. Η προσφορά από μέρους των 

ενδιαφερόμενων να αφορά συνολικό κόστος ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διάλεξη, για 

την παροχή των υπηρεσιών αυτών.  

 
Υποβολή Έκθεσης/Δήλωσης Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σχετική έκθεση/δήλωση ενδιαφέροντος, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα οποία υποδηλώνουν την επάρκεια και 

τον βαθμό ανταπόκρισής τους στο αντικείμενο της θέσης. Η έκθεση/δήλωση ενδιαφέροντος και 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να είναι υπογεγραμμένος από τον αιτητή, στο γραφείο του 

“Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων”, στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρος 

Μάρκου Δράκου 68 Τ.Κ. 2862, Καλοπαναγιώτης, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 

ώρα 2:00μ.μ. (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου). Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν 

επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν 

εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή σε περίπτωση μη εύρεσης συνεργατών σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα, 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιλέξει ανάμεσα στους/στις ενδιαφερόμενους/ες με 

επαρκή κατά την κρίση της προσόντα για την πλήρωση των θέσεων. Επιπλέον, δύναται να 

υπάρξει επιλογή/πλήρωση μεμονωμένης ειδικότητας για αγορά υπηρεσιών. 


