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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
«ΣΥΝΘΕΣΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Λειτουργικές δαπάνες της δομής κατ’ οίκον 
ψυχιατρικής νοσηλείας» της Πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045711 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 
καλεί ενδιαφερόμενους ψυχιάτρους για την κάλυψη μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης, με σύμβαση 

έργου, ορισμένου χρόνου, για το Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον ψυχιατρική νοσηλεία» 
 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Παροχή κατ' οίκον υπηρεσιών σε άτομα με ψυχικές διαταραχές που προέρχονται από περιοχές που 
ανήκουν στον Το.Ψ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (περιοχή ευθύνης του Το.Ψ.Υ. είναι οι 

Περιφερειακές Ενότητες: Δήμοι Βόλβης, Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, 5η 
Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και όλοι οι δήμοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ΦΕΚ 244/Β/5-2-2019), με στόχο τη θεραπεία και αποκατάστασή τους 
και αποτέλεσμα την αποφυγή των νοσηλειών σε ψυχιατρικές κλινικές, την παραμονή των ασθενών στο 

κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον και τη μείωση του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της 
αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου. Η ανάπτυξη της παραπάνω δράσης θα γίνει με ενίσχυση του 

προσωπικού του Κέντρου Ημέρας "ΕΣΤΙΑ" της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Έρευνας, Εκπαίδευσης 
και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης "ΣΥΝΘΕΣΗ". 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
  
- Πτυχίο Ιατρικής  

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχιάτρου 
- Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
- Εμπειρία / Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 1 έτος 
- 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  
 

10  

Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών)  
 

10  

Βαθμός πτυχίου  

 

10  

Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία καθώς και 
μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια στο αντικείμενο  
 

10  

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: 15 
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  22/11/2019 έως 04/12/2019, κατά προτίμηση με e-mail, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση amkesynthesis@gmail.com  

ή εναλλακτικά στη διεύθυνση: 

 
Μαρασλή 51, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54249 

Τηλ.: 2310-334076 

Fax: 2310-321910 
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