
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5165700) ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νευροεπιστημών & Αποκατάστασης «Ε.Ν.Α.», στο πλαίσιο του
έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του
πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας θα αναπτύξει κατόπιν χορήγησης άδειας ίδρυσης από το Υπουργείο Υγείας μια
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (ΚΜΨΥ) στην Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (Τομέας Ψυχικής Υγείας Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας) με έδρα την
Βέροια.

Η ΚΜΨΥ θα παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διαγνωστικής εκτίμησης- θεραπείας, νοσηλείας-
περίθαλψης κατ’ οίκον, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης και θα
υλοποιεί προγράμματα αγωγής κοινότητας σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα της Ημαθίας και θα
έχει έδρα στην Βέροια. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ΚΜΨΥ ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

α) την πρόληψη και την έγκαιρη εκτίμηση της διαταραχής του ασθενούς

β) την παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης ή υποτροπής της νόσου,

γ) τη χορήγηση και παρακολούθηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής

δ) την παρακολούθηση του ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα

ε) την εξυπηρέτηση του ασθενούς, όταν κρίνεται αναγκαίο, από τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και
πρόνοιας συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών υπηρεσιών

στ) τη βοήθεια και στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών αναγκών και
προβλημάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων

ζ) παρεμβάσεις προς τα μέλη της οικογένειας με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους και τη μείωση
του άγχους της οικογένειας και του ίδιου του ασθενούς.

η) την υλοποίηση προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης
και προώθησης στην απασχόληση.

θ) προγράμματα αγωγής κοινότητας.

Η ΚΜΨΥ αναπτύσσει δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με Μονάδες Ψυχικής Υγείας,
Φορείς/Μονάδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
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Κοινωνικές Υπηρεσίας του οικείου Τ.Ο.Ψ.Υ., την 3η Υγειονομική Περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας
καθώς και με λοιπούς κοινωνικούς εταίρους και εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Με σκοπό την στελέχωση της ΚΜΨΥ Ημαθίας η «Ε.Ν.Α.» καλεί με την παρούσα πρόσκληση τους
ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΠΕ της
Ημεδαπής ή Ισότιμης

Σχολής της
Αλλοδαπής

Αναγνωρισμένο από
το Ελληνικό Κράτος

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πλήρους

Απασχόλησης -
Ορισμένου χρόνου

Α9
ΠΕ  ΕΠΟΠΤΗΣ 1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΠΕ της
Ημεδαπής ή Ισότιμης

Σχολής της
Αλλοδαπής

Αναγνωρισμένο από
το Ελληνικό Κράτος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΝΆΛΥΣΗ ΘΈΣΕΩΝ

Α8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αρμοδιότητες & Υπηρεσίες:

o Ασκεί την συνολική εποπτεία της λειτουργίας της ΚΜΨΥ– επιστημονικά και εκπαιδευτικά, σε
επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται.

o Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν στους ωφελούμενους, στο προσωπικό και στις
διαδικασίες λειτουργίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της
ΚΜΨΥ.

o Υπεύθυνος σε συνεργασία με την διοίκηση και το διοικητικό προσωπικό για τα οργανωτικά,
διοικητικά και διαχειριστικά ζητήματα λειτουργίας της ΚΜΨΥ
o Υπεύθυνος συντονισμού και υλοποίησης του έργου της ΚΜΨΥ σε συνεργασία με την
Διοίκηση της ΕΝΑ έναντι του Υπουργείου Υγείας.
o Υπεύθυνος για τη διασύνδεση της ΚΜΨΥ με τις άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και την Τομεακή
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Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Τομέα ευθύνης.
o  Υπεύθυνος προγραμματισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής κοινότητας.

Απαραίτητα προσόντα:

Π.1. Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας ΠΕ Ψυχίατρος ή Ψυχολόγος
Π.2 .Άδεια Ασκήσεως εφόσον απαιτείται
Π.3. Άδεια άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας
Π.4 Επαγγελματική εμπειρία άνω των επτά ετών

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
Σ.Π.1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικά με την θέση γνωστικό αντικείμενο.

ΣΠ.2. Διδακτορική Διατριβή σε σχετικό με την θέση γνωστικό αντικείμενο.

ΣΠ.3. Επιστημονική - ερευνητική εργασία όπως ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες σχετικές
με θέματα σχετικά με ψυχική υγεία, δημόσια υγεία, υπηρεσίες υγείας, κοινωνική οικονομία.

ΣΠ.4. Εθελοντική εργασία έως δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενα υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
δημόσιας υγείας, παρεμβάσεων στην κοινότητα και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
μέσω δημόσιων φορέων, ΑΜΚΕ και ΚοιΝΣΕπ Ένταξης.

ΣΠ.5. Συμμετοχή ως μέλος/συνεταιριστής σε ΑΜΚΕ Ψυχικής Υγείας και ΚοινΣΕπ Ένταξης.

ΣΠ.6. Καλή γνώση αγγλικών.

ΣΠ.7. Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά κ.α.).

ΣΠ.8.  Δίπλωμα οδήγησης.

ΣΠ.9. Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες
διαδικτύου.

Α9 ΕΠΟΠΤΗΣ
Αρμοδιότητες& Υπηρεσίες:

o Συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες της Κινητής Μονάδας και συμμετοχή στον σχεδιασμό
των θεραπευτικών προγραμμάτων και των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της Ψυχικής
Υγείας στην κοινότητα.
o  Παροχή συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και υποστήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό.
o Παροχή οδηγιών και κατευθυντήριων για τη βελτίωση εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών

ψυχικής υγείας προς επίτευξη των αποκαταστασιακών στόχων της  ΚΜΨΥ.
o Πρόταση εφαρμογής θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κοινών κλιμάκων μέτρησης του
θεραπευτικού έργου με σκοπό την εμπεριστατωμένη κατανόηση του θεραπευτικού έργου μέσω
της έρευνας.
o Διεξαγωγή κοινών εποπτειών μεταξύ των επαγγελματιών της ΚΜΨΥ και των αντίστοιχων
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Μονάδων που ήδη λειτουργούν.

Απαραίτητα προσόντα:

Π.1. Επαγγελματίας ψυχικής υγείας ΠΕ  (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός
θεραπευτής, κοινοτικός κ.λπ.)
Π.2. Άδεια Ασκήσεως, εφόσον απαιτείται
Π.3. Άδεια άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον απαιτείται
Π.4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους επαγγελματικού Συλλόγου, εφόσον απαιτείται
Π.5.Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) εφόσον
απαιτείται

Π.6. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών στο αντικείμενο.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Σ.Π.1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικά με την θέση γνωστικό αντικείμενο.

ΣΠ.2. Διδακτορική Διατριβή σε σχετικό με την θέση γνωστικό αντικείμενο.

ΣΠ.3. Επιστημονική - ερευνητική εργασία όπως ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες σχετικές
με θέματα σχετικά με ψυχική υγεία, δημόσια υγεία, υπηρεσίες υγείας, κοινωνική οικονομία.

ΣΠ.4. Εθελοντική εργασία έως δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενα υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
δημόσιας υγείας, παρεμβάσεων στην κοινότητα και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
μέσω δημόσιων φορέων, ΑΜΚΕ και ΚοιΝΣΕπ Ένταξης.

ΣΠ.5. Συμμετοχή ως μέλος/συνεταιριστής σε ΑΜΚΕ Ψυχικής Υγείας και ΚοινΣΕπ Ένταξης.

ΣΠ.6. Καλή γνώση αγγλικών.

ΣΠ.7. Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά κ.α.).

ΣΠ.8.  Δίπλωμα οδήγησης.

ΣΠ.9. Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες
διαδικτύου.

ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΉΣΕΩΝ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Φορέα «Εταιρεία Νευροεπιστημών & Αποκατάστασης - ΕΝΑ»:
https://psychiatry.gr/aitisi-ena

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 7η Μαρτίου 2023 ώρα 08.00 και λήγει την 11η

Μαρτίου και ώρα 00.00. Τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας
δεν αξιολογούνται.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν συμπληρωμένη αίτηση
υποψηφιότητάς τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://psychiatry.gr/aitisi-ena . Η αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου σε μορφή europass.
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2. Τίτλος σπουδών.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος κατά περίπτωση.

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η
χρονολογία γέννησης.

5. Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου (κατά περίπτωση), στα οποία θα αναγράφεται αριθμητικά
ο βαθμός επίδοσης.

6. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας, ως εξής :

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
ii. Αντίγραφα συμβάσεων.
iii. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

7. Αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.

8. Αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης χρήσης Η/Υ.

9. Αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων & ΥΔ που αποδεικνύουν τα λοιπά προσόντα
(διδακτορική διατριβή, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, επιστημονικό έργο, εθελοντική προσφορά
κ.λπ.).

10. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.

11. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (αφορά τους άρρενες
υποψήφιους)

12. Ποινικό Μητρώο για γενική χρήση.

13. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία δηλώνεται ότι:

i. δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της υγείας γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.

ii. δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης
α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

iii.δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.

iv. δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

v. είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26).

vii. δεν έχει απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.
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14. Υ.Δ. ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και
ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά έγγραφα που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια
αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει ο υποψήφιος και θα υποβληθούν σε περίπτωση που
ζητηθούν για έλεγχο.

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των
ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν υποβληθούν συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψηφίου
απορρίπτεται.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως προς τους μισθολογικούς όρους και ειδικότερα το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του
προσωπικού που εργάζεται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας εφαρμόζεται, το ενιαίο μισθολόγιο των
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ (Ν.4024/2011 και 4354/2015), σύμφωνα με σχετικό
έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και το άρθρο 2 παρ.1δ της Υπουργικής Απόφασης
Γ3αβ/Γ.Π.οικ 49291/2019 ( ΦΕΚ Β 2809/2020). Κατά τα λοιπά οι συμβάσεις εργασίας των
εργαζόμενων διέπονται από τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, όπως και από τους μη
μισθολογικούς (θεσμικούς) όρους της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (νόμιμο ωράριο, παροχές
μητρότητας, ασθένειας, άδειες κα). Η προβλεπόμενη κανονική άδεια, οι αποδοχές αδείας καθώς και
όλα τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις θα καταβάλλονται ως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και
πάντοτε κατ’  αναλογία προς το χρόνο εργασίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση/πρόσκληση.

Στην επιτροπή επιλογής προσωπικού, παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε
συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει το 10%
των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π) και των συνεκτιμώμενων
προσόντων (ΣΠ).

Τα  κριτήρια ανά κατηγορία θέσης εργασίας αξιολογούνται και μοριοδοτούνται ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Π.1. Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής ή Σχολής Ψυχολογίας: Βαθμός πτυχίου
πολλαπλασιαζόμενος επί δέκα (100 μόρια μάξιμουμ).

Π.2. Άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος: Κριτήριο ON/OFF.
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Π.3. Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου: Κριτήριο ON/OFF.

Π.4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου: Κριτήριο ON/OFF.

Π.5. Επαγγελματική εμπειρία πάνω από 7 έτη: Κριτήριο ON/OFF.

Συνεκτιμώμενα προσόντα (Σ.Π.):

Σ.Π.1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικά με την θέση γνωστικό αντικείμενο: Ογδόντα (80)
μόρια.

ΣΠ.2. Διδακτορική Διατριβή σε σχετικό με την θέση γνωστικό αντικείμενο: Εκατό (100)  μόρια.

ΣΠ.3. Επιστημονικό - ερευνητικό έργο συμμετοχή με ανακοινώσεις ή ομιλίες σε συνέδρια ή ημερίδες
που οργανώνονται ή βρίσκονται υπό την αιγίδα κρατικού φορέα ή συγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά ελληνικά ή διεθνή με θέματα σχετικά με ψυχική
υγεία, δημόσια υγεία και υπηρεσίες υγείας: Μηδέν έως τριάντα (30) μόρια.

ΣΠ.4. Εθελοντική εργασία έως δώδεκα (12) μήνες σε αντικείμενα υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
δημόσιας υγείας, παρεμβάσεων στην κοινότητα και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μέσω
δημόσιων φορέων, ΑΜΚΕ και ΚοιΝΣΕπ Ένταξης: Πέντε (5) μόρια ανά μήνα εμπειρίας (60 μόρια
μάξιμουμ).

ΣΠ.5. Συμμετοχή ως μέλος/συνεταιριστής σε ΑΜΚΕ Ψυχικής Υγείας και ΚοινΣΕπ Ένταξης: Τριάντα (30)
μόρια.

ΣΠ.6. Καλή γνώση αγγλικών: Είκοσι (20) μόρια για πτυχίο καλής γνώσης , τριάντα(30) μόρια για
πτυχίο πολύ καλής γνώσης και σαράντα (40) μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικών.

ΣΠ.7. Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά κ.α.): Δέκα (10) μόρια για πτυχίο
καλής γνώσης, δεκαπέντε (15)μόρια για πτυχίο πολύ καλής γνώσης και είκοσι (20) μόρια για
πτυχίο άριστης γνώσης άλλης γλώσσας.

ΣΠ.8. Δίπλωμα οδήγησης: Δέκα (10) μόρια για κατοχή διπλώματος & 0 μόρια για μη κατοχή
διπλώματος.

ΣΠ.9. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες
διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, παρουσιάσεις και διαχείριση αρχείων Η/Υ: Είκοσι (20) μόρια.

Προφορική Συνέντευξη: Μηδέν (0) έως διακόσια (200) μόρια.

ΕΠΟΠΤΗΣ

Απαραίτητα κύρια προσόντα (Π):

Π.1. Αντίγραφο πτυχίου επαγγελμάτων ψυχικής υγείας ΑΕΙ: Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος
επί δέκα (100 μόρια μάξιμουμ).

Π.2. Άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος: Κριτήριο ON/OFF.

Π.3. Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου: Κριτήριο ON/OFF.

Π.4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου: Κριτήριο ON/OFF.
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Π.5. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 10 ετών: Κριτήριο ON/OFF.

Σ.Π.1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικά με την θέση γνωστικό αντικείμενο: Ογδόντα (80)
μόρια.

ΣΠ.2. Διδακτορική Διατριβή σε σχετικό με την θέση γνωστικό αντικείμενο: Εκατό (100)  μόρια.

ΣΠ.3. Επιστημονικό - ερευνητικό έργο συμμετοχή με ανακοινώσεις ή ομιλίες σε συνέδρια ή ημερίδες
που οργανώνονται ή βρίσκονται υπό την αιγίδα κρατικού φορέα ή συγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά ελληνικά ή διεθνή με θέματα σχετικά με ψυχική
υγεία, δημόσια υγεία και υπηρεσίες υγείας: Μηδέν έως τριάντα (30) μόρια.

ΣΠ.4. Εθελοντική εργασία έως δώδεκα (12) μήνες σε αντικείμενα υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
δημόσιας υγείας, παρεμβάσεων στην κοινότητα και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μέσω
δημόσιων φορέων, ΑΜΚΕ και ΚοιΝΣΕπ Ένταξης: Πέντε (5) μόρια ανά μήνα εμπειρίας (60 μόρια
μάξιμουμ).

ΣΠ.5. Συμμετοχή ως μέλος/συνεταιριστής σε ΑΜΚΕ Ψυχικής Υγείας και ΚοινΣΕπ Ένταξης: Τριάντα (30)
μόρια.

ΣΠ.6. Καλή γνώση αγγλικών: Είκοσι (20) μόρια για πτυχίο καλής γνώσης , τριάντα(30) μόρια για
πτυχίο πολύ καλής γνώσης και σαράντα (40) μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικών.

ΣΠ.7. Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά κ.α.): Δέκα (10) μόρια για πτυχίο
καλής γνώσης, δεκαπέντε (15)μόρια για πτυχίο πολύ καλής γνώσης και είκοσι (20) μόρια για
πτυχίο άριστης γνώσης άλλης γλώσσας.

ΣΠ.8. Δίπλωμα οδήγησης: Δέκα (10) μόρια για κατοχή διπλώματος & 0 μόρια για μη κατοχή
διπλώματος.

ΣΠ.9. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες
διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, παρουσιάσεις και διαχείριση αρχείων Η/Υ: Είκοσι (20) μόρια.

Προφορική Συνέντευξη: Μηδέν (0) έως διακόσια (200) μόρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί
για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τους
υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει και αξιολογήσει οιοδήποτε
συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό στοιχείο επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών κρίνει
απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Β) Στάδιο Προφορικής Συνέντευξης. Η επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των
επιλεχθέντων από το πρώτο στάδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση σωστής γνώμης
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για τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα, την ικανότητα, την καταλληλότητα και
επάρκεια των υποψηφίων, αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας που θα κληθούν να υλοποιήσουν
και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους προσόντα και τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων για τη λειτουργία της ΚΜΨΥ
Ημαθίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση για επανακαταμέτρηση των μορίων τους, σε
διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Αρμόδιο για την εκδίκαση της ένστασης είναι το ΔΣ της Ε.Ν.Α. το οποίο οφείλει να αξιολογήσει την
ένσταση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή αυτής και να γνωστοποιήσει το
αποτέλεσμα στον υποψήφιο. Η απόφαση του ΔΣ είναι οριστική και δεν επιδέχεται περαιτέρω
ενστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Ε.Ν.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
επικοινωνίας: ena@psychiatry.gr

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τετράμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των επιμέρους στόχων που θα
προκύπτουν από την ανάθεση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο σε συνδυασμό με την περιγραφή
των καθηκόντων. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της
σύμβασης.

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2023

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ν.Α.

Καθηγητής Φουντουλάκης Κωνσταντίνος
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Ο φορέας ΕΝΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλώνει ότι οφείλει να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες
από το ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία αρχές και προϋποθέσεις που διέπουν την νομιμότητα της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στις αιτήσεις, βιογραφικά
σημειώματα και λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων εργαζομένων του, όπως
ενδεικτικά τις υποχρεώσεις προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, πληροφόρησης και
ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων τους και
γνωστοποίησης οιασδήποτε παραβίασης στην Εποπτική Αρχή κλπ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
επί του κειμένου της σχετικής αίτησης συμμετοχής.
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