
 

 

 

 

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με 

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ  5045296 της Αστικής 

μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ» 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού-

Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου Δημητρίου-Αττικής, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας 
από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

 
Επαναπροκηρρύσσει τη Θέση Εργασίας του Ψυχιάτρου: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα 

Αριθμός 

Θέσεων 
Σχέση Εργασίας 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Έδρα της Υπηρεσίας 

1 Ψυχίατρος 1 

Εξαρτημένη 

εργασία, πλήρους 
απασχόλησης, 

ορισμένου χρόνου 

Έως τις 30/06/2023 

(με δυνατότητα 

ανανέωσης) 

Αγίου Δημητρίου 54, 

17341 Άγιος Δημήτριος 
Αττική  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός Θέσης 

Εργασίας 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

1 1. Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπή                                                         

2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 

3. Ιατρική Ειδικότητα στην Ψυχιατρική 

4. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου 

Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων 
δικαιολογητικών. 

Στις περιπτώσεις Τίτλου Σπουδών 

και Ειδικότητας της αλλοδαπής 
κατατίθεται και αναγνώριση της 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ  

 

 

 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε 

συναφές αντικείμενο 

Φωτοαντίγραφο Τίτλου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. Στις περιπτώσεις Τίτλων Σπουδών 
της αλλοδαπής κατατίθεται και η αναγνώριση 

της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση 

που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει 

το γνωστικό αντικείμενο απαιτείται βεβαίωση 

από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε το τίτλο 

και επίσημη μετάφρασή της. 

 

10 βαθμοί 

Μετεκπαιδεύσεις/Πιστοποιήσεις 

σχετικές με σοβαρές και χρόνιες 

ψυχικές διαταραχές 

Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης 

Μετεκπαίδευσης/Πιστοποίησης. Σε περίπτωση 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της αλλοδαπής 

κατατίθεται και η επίσημη μετάφρασή τους. 

 

15 βαθμοί 

Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα 

(γενική)  

Ιδιωτικών Φορέων: Βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα και Λογαριασμό 

Ασφαλισμένου που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή 

παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του 

ΙΚΑ. Για τους δύο τελευταίους μήνες εργασίας 

που δεν εμφανίζονται στα ανωτέρω 

προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας/εργοδότη. 

Δημοσίου: Βεβαίωση οικείου φορέα 

απασχόλησης (να αναφέρονται επακριβώς οι 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 

απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης) 

και Λογαριασμό Ασφαλισμένου που να έχει 

εκδοθεί αρμοδίως. 

Ελ. Επαγγελματίες:  Βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα στην οποία να 

αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης και 

τουλάχιστον μία σχετική σύμβαση ή ένα 

τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών, που να 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος 

της εμπειρίας. 

 

 

6 μήνες – 2 έτη: 5 βαθμοί 

2 έτη και άνω: 15 βαθμοί 

Εργασιακή εμπειρία σχετική με 

σοβαρές και χρόνιες ψυχικές 

διαταραχές 

 

Ισχύουν τα ανωτέρω 

6 μήνες – 2 έτη: 15 βαθμοί 

2 έτη και άνω: 30 βαθμοί 

Διαδικασία συνέντευξης Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα 

προσόντα θα κληθούν σε προσωπική 

συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή 

αξιολόγησης και επιλογής 

 

30 



 

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία  100 

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν το φάκελο της 

υποψηφιότητα τους, στον οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΣ «ΑΝΟΔΟΣ» ΑμΚΕ»-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045296- ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ», εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 

δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/05/2022    Καταληκτική Ημερομηνία: 01/06/2022 
 

Η υποβολή των φακέλων γίνεται: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο 

(με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00, β) 

ταχυδρομικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier services). Οι φάκελοι των αιτήσεων που στέλνονται 
ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον η ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία ταχυμεταφορών είναι 

έως την ως ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η κατάθεση ή η αποστολή των φακέλων γίνεται 

στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 54, 173.41 Άγιος Δημήτριος Αττικής. 

 

 
Πληροφορίες:  

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις 
ώρες 08:00-16:00, στο τηλέφωνο: 6936-985097. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία. 

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης, στην 
ιστοσελίδα του Φορέα www.anodos.org.gr ή στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» στην ανωτέρω διεύθυνση.  

 

 

http://www.anodos.org.gr/

