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Πάτρα    17 /  04 /2013 

                                                                                            Αρ. Πρωτ. 505 

 

Σ.Ο.Ψ.Υ Πάτρας  

Σύλλογος  για την Ψυχική Υγεία   

Σισίνη 6- Τ.Κ. 26225,  τηλ-fax:2610-621.273  Κιν:6977452647 , 

www.sopsipatron.gr, e-mail: sopsipatron@yahoo.gr  

                                          

Αρ. Εθν. Μητρώου: 07208ΣΥΠ12046Ο38Ν-0469                                                                             

Αρ. Μητρ. ΜΚΟ: 07208ΣΥΠ12046Ο38Ν-0410        

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο της δράσης 1.5 «« Δημιουργία 

Ομάδας Ευαισθητοποίησης φορέων και αξιοποίησης του υλικού, καθώς και μητρώου 

εκπαιδευτών» του υποέργου 1 «Προετοιμασία για την οργάνωση Προγραμμάτων 

Φιλοξενουσών Οικογενειών για ψυχικά πάσχοντες και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας της 6ης ΥΠΕ για τη δημιουργία Προγραμμάτων Φιλοξενουσών 

Οικογενειών»  της πράξης 371373 «Δράσεις υποστήριξης για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

Φιλοξενουσών Οικογενειών στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της 

Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης». 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας, αφού 

έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

http://www.sopsipatron.gr/
mailto:sopsipatron@yahoo.gr
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3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των 

διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 45 Α΄/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

6. Το Ν. 2716/99 ««Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/17-05-1999, άρθρο 9, παρ.5» 

7. Το Ν. 3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α). 

8. Την υπ’ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Tη με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 

10. Την με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 

2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. 

11. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 

4632/23.5.2008), ως ισχύει. 
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12. Το με αρ. πρωτ. 5029/01-12-2010 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας 

τύπου Β για το Σύλλογο για τη Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας από το υπουργείο 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγύης. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 595/22-02-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «Δράσεις 

υποστήριξης για την υλοποίηση Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»" με 

κωδικό MIS 371373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού»  

14. Την με αρ. πρωτ. 1571/Φ. ΠΡΟΕΓΚ. 371373-Υ/Ε/23-05-2012 1 προέγκριση σχεδίου 

απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα του Υποέργου [1] της Πράξης 

«Προετοιμασία για την οργάνωση Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών για 

ψυχικά πάσχοντες και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Μονάδες Ψυχικής Υγείας της 

6ης ΥΠΕ για τη δημιουργία Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών» της Πράξης 

(371373) «Δράσεις υποστήριξης για την υλοποίηση Προγραμμάτων Φιλοξενουσών 

Οικογενειών στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης». 

15. Την πράξη υπ’ αριθμ. 129/17-01-2013 του Δ.Σ. του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγεία – 

Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την υλοποίηση του ανωτέρω έργου και η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 

(www.sopsipatron.gr )  

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας ευαισθητοποίησης  στα 

πλαίσια της δράσης 1.5 « Δημιουργία Ομάδας Ευαισθητοποίησης φορέων και αξιοποίησης 

του υλικού, καθώς και μητρώου εκπαιδευτών»,  που σχετίζεται με την υλοποίηση του 

υποέργου 1:  «Προετοιμασία για την οργάνωση Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών 

για ψυχικά πάσχοντες και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Μονάδες Ψυχικής Υγείας της 6ης 

ΥΠΕ για τη δημιουργία Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών» της Πράξης (371373)  

«Δράσεις υποστήριξης για την υλοποίηση Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».  

 

http://www.sopsipatron.gr/
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Το έργο της ομάδας ευαισθητοποίησης αφορά την υλοποίηση 15 συναντήσεων εργασίας με 

στελέχη νοσοκομείων της 6
ης

 ΥΠΕ και εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες 

βάσει του νόμου έχουν το δικαίωμα οργάνωσης Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών.  

 

Τα προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 

αποτελέσουν μέλη της ομάδας ευαισθητοποίησης, οι οποίοι  θα αναλάβουν στα πλαίσια του 

2
ου

 υποέργου  να συμμετέχουν στις συναντήσεις εργασίας με τους υπευθύνους των φορέων 

που δύνανται να οργανώσουν Προγράμματα Φιλοξενουσών Οικογενειών περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1: Προσόντα ομάδας ευαισθητοποίησης  που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις 

εργασίας με εκπροσώπους των δυνητικά δικαιούχων φορέων οργάνωσης Προγραμμάτων 

Φιλοξενουσών Οικογενειών στα πλαίσια του υποέργου 2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α Επαγγελματίας ψυχικής υγείας  

(ψυχίατρος / παιδοψυχίατρος,  

ψυχολόγος, κοινωνικός 

λειτουργός, επισκέπτης υγείας, 

νοσηλευτής, εργοθεραπευτής) 

Εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό σε προγράμματα αναδοχής 

ψυχικά πασχόντων. 

 

Β Επαγγελματίας ψυχικής υγείας  

(ψυχίατρος / παιδοψυχίατρος,  

ψυχολόγος, κοινωνικός 

λειτουργός, επισκέπτης υγείας, 

νοσηλευτής, οεργθεραπευτής) 

Αποδεδειγμένη ενασχόληση στον χώρο 

της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 

ο οποίος να έχει συγγραφικό έργο 

συναφές με τα Προγράμματα 

Φιλοξενουσών Οικογενειών (άρθρα, 

ανακοινώσεις κλπ.) και το χώρο της 

ψυχικής υγείας γενικότερα. 

 

Γ Πτυχιούχος θετικών επιστημών 

ή πτυχιούχο ς Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας 

(π.χ. εργασία σε δομή ψυχικής υγείας, 

υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

συναφή με το χώρο της ψυχικής υγείας) 
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες με ανάλογη ειδίκευση και εμπειρία, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα,  να υποβάλουν αίτησή στην οποία θα αναφέρουν τον κωδικό μέλους 

ομάδας για τον οποίο ενδιαφέρονται με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις και τα 

βιογραφικά σημειώματα είτε θα προσκομίζονται στη Γραμματεία  του Συλλόγου για τη 

Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας (Σισίνη 6 – Πάτρα, από 09:00πμ έως 17:00μμ) είτε θα 

αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ανωτέρω διεύθυνση με την ένδειξη: «Συμμετοχή στην 

ομάδα ευαισθητοποίησης, Δράση 1.5, υποέργο 1, Πράξη 371373, υπόψη κου Βαρθολομάτου. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 έως την Παρασκευή  31 

Μαΐου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τον κο Βαρθολομάτο στο τηλέφωνο 2610621273  κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – Σ.Ο.Ψ.Υ. 

ΠΑΤΡΑΣ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

 

1. ΕΥΤΥΚΑ (υπόψη κας Φλέσουρα) 

 

 


