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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» 
 
 
 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
«ΣΥΝΘΕΣΗ», έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.77463/02-12-2020 έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης 

προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό από 
το Υπουργείο Υγείας 

2. το υπ’ αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.1529/11-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας με θέμα: 
«Διασύνδεση Μονάδων Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της προώθησης της 
υλοποίησης προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό 
πληθυσμό 

3. την υπ’ αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.59202/19-10-2022 Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της δράσης 

Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας «Κανένας Μόνος στην 
Πανδημία» 

 
 
 
ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ», ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του θεραπευτικού- αποκαταστασιακού προγράμματος του Κέντρου Ημέρας 

«ΑΝΑΤΟΛΗ», μέσω του Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας «Κανένας 
Μόνος στην Πανδημία».  
Ενδεικτικά:  
 

- Υλοποίηση προγραμμάτων στις βασικές αρχές της ψυχοκοινωνικής φροντίδας και των πρώτων 
βοηθειών ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με σκοπό την ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας του πληθυσμού. 

- Ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική για ευρεία γκάμα θεμάτων όπως: διαταραχές συναισθήματος, 
συναισθηματική εξάντληση, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, άγχος λόγω οικονομικών 
προβλημάτων, μοναξιά, ευερεθιστότητα, έκφραση έντασης και αντιδικιών με άτομα του στενού 
περιβάλλοντος, αγωνίες και ανησυχίες και ερωτήματα διαχείρισης της νόσου της σχιζοφρένειας και 
περιστατικών κρίσης πανικού, αϋπνία, κατάθλιψη, συναισθηματική αποφόρτιση, έντονο άγχος για 
διαφόρων ειδών ζητήματα της καθημερινής ζωής και προσπάθεια διαχείρισής τους, άγχος εφήβων και 
μαθητών, μοναξιά και ανάγκη για επικοινωνία και συντροφιά. 

- Υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειρίας τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και απαιτούμενου 
εξοπλισμού με άλλες θεραπευτικές ομάδες. 
- Τήρηση ψηφιακού αρχείου των διενεργούμενων θεραπευτικών πράξεων και λοιπών δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος. 
 

 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την υποστήριξη ειδικών ομάδων του πληθυσμού, και ειδικότερα για:  
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• Τα ΑμεΑ, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, και τα άτομα από ευάλωτες ομάδες, που παρουσιάζουν, κατά 
σειρά συχνότητας συμπτωμάτων, άγχος τάσεις απομόνωσης, συναισθηματική εξάντληση, προβλήματα 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, διαταραχές ύπνου, μοναξιά, και ευερεθιστότητα. 
• Το προσωπικό των νοσοκομείων, που παρουσιάζει κατά σειρά συχνότητας συμπτωμάτων, άγχος, 
διαταραχές διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθηματική εξάντληση, burn out, ευερεθιστότητα, ματαίωση 

και διαταραχές ύπνου. 

• Τους Άνεργους – παρεμβάσεις σχετικές με πρόληψη της αυτοκτονικότητας, συμβουλευτική, 
θεραπευτική αντιμετώπιση κατάθλιψης και λοιπών προβλημάτων ψυχικής υγείας. 
• Τους Ασθενείς με χρόνια νοσήματα (ψυχικές διαταραχές), χρόνιες παθήσεις (όπως διαβητικοί, 
καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.ά.) και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα μετά από νοσηλεία. 
• Την Ψυχοεκπαίδευση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή 
(υγειονομικό προσωπικό, μέλη ΕΚΑΒ, οδηγοί ΜΜM, κλπ). 

 
Οι υπηρεσίες του ψυχολόγου θα παρέχονται κατ’ οίκον στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στις 
Μονάδες ευθύνης του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Κέντρου Ημέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», 
αλλά και με φυσική παρουσία στο Κέντρο Ημέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», Μακεδονίας 8 και 22ας Απριλίου, 
Πολύγυρος Χαλκιδικής. 
 

Το κόστος της υλοποίησης της ανωτέρω δράσης καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αντιμετώπισης των 

μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 (long COVID-effect) στην Ψυχική Υγεία», της 
Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820), με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5165233. 
 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
  
- Πτυχίο Ιατρικής  
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχιάτρου 
- Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
- Εμπειρία / Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 2 έτη 
- Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 

 
 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα συνεκτιμηθούν 
 
- Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς  

- Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών  
- Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία  
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τον τίτλο σπουδών 

 
 
 

Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης):  
Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, ικανότητα συνεργασίας σε 
ομάδα.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Τα κριτήρια επιλογής και η ποσόστωσή τους θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Συνολική συναφής έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας  
 

20  

Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας  
 

10  

Γνώση χειρισμού Η/Υ  
 

15 

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών)  
 

10  

Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία καθώς και 

μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια στο αντικείμενο  
 

15  

Σύνολο  
 

70  

 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού και θα 

πραγματοποιηθεί ως εξής:  
Αρχικά θα γίνει αξιολόγηση των βιογραφικών με βάση τα απαραίτητα και τα πρόσθετα προσόντα. 
Στη συνέχεια, από το σύνολο των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, θα συνταχθεί 

μια λίστα με τους υποψήφιους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία (μέγιστος αριθμός: 10 
άτομα), οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.  

Ο βαθμός της συνέντευξης (30) θα προστεθεί στη βαθμολόγηση του παραπάνω πίνακα, 
διαμορφώνοντας την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. 

 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
 
Αποστολή αιτήσεων - βιογραφικών από  9/2/2023 έως 17/2/2023, με e-mail, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση amkesynthesis@gmail.com. 
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