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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ- Β΄ΚΥΚΛΟΣ»  

με κωδικούς ΟΠΣ: 365362 

 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ) 
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής  (ΚΕΚ/ ΚΨΥ) 
ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης μιας  εξειδικευμένης ενέργειας  κατάρτισης, 
στο Νομό Καστοριάς με την συγχρηματοδότηση  του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του 
Άξονα 5, «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.   
 
Οι ενέργειες κατάρτισης απευθύνονται  σε εργαζομένους του: 

 Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς (εκτός του Ψυχιατρικού Τμήματος), 
των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού 
Καστοριάς  

 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των συγκεκριμένων ενεργειών  
σχετίζονται με : 
o Την βελτίωση των δεξιοτήτων – γνώσεων του προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ ως 

προς την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία του 
πληθυσμού που προσέρχεται στις υπηρεσίες υγείας  

o Την ανάπτυξη «κοινής γλώσσας» και αντίληψης ως προς κλινικές έννοιες, αλλά και 
έννοιες που σχετίζονται με την ψυχική νόσο και τη διαχείριση του ψυχικά ασθενούς 

o Τη λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών και επαγγελματιών υγείας και ψυχικής 
υγείας, με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς  

o Τη διάχυση των αποτελεσμάτων στις επί μέρους Μονάδες Υγείας που υπηρετούν οι 
καταρτιζόμενοι και την ενδυνάμωση των διαδικασιών εσωτερικής εκπαίδευσης στα 
πλαίσια των Υπηρεσιών αυτών.  

Επίσης, το έργο αποσκοπεί να εμφυτεύσει το πνεύμα της ομαδικής εργασίας (team work) 
και να αποτυπώσει την καταλυτική σημασία της ενιαίας αντίληψης των πραγμάτων και 
των δεσμών ενότητας της πολυκλαδικής ομάδας στον εργασιακό χώρο. 

http://www.kek-cmh.gr/
mailto:info@kek-cmh.gr
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Τα συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες : 
 

 Επιδημιολογία και αιτιοπαθογένεση των Ψυχικών διαταραχών 
 Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών, προσωπικότητας και συμπεριφοράς 
 Ταξινόμηση και διάγνωση των Ψυχικών διαταραχών. Ψυχιατρικό ιστορικό    
 Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις. Αυτοκτονική Συμπεριφορά. Ακούσια νοσηλεία 
 Καταστάσεις κρίσης. Παρέμβαση στην κρίση 
 Η προδιάθεση για ανάπτυξη ψυχωσικής συμπτωματολογίας - Α΄ ψυχωσικό επεισόδιο - 

υποτροπές - πρώιμα σημεία 

 Ασθενείς με βίαιη, αυτοκαταστροφική και ετεροκαταστροφική συμπεριφορά 
 Σχιζοφρένεια και συναφείς διαταραχές. Συναισθηματικές Διαταραχές   
 Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Επιλόχεια κατάθλιψη 
 Θάνατος και πένθος. Η διαχείριση του πένθους 
 Η οικογένεια και ο ρόλος της στην ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων : 

ψυχοπαθολογία γονέων, γονική στέρηση, παραμέληση - κακοποίηση 

 Ο ψυχικός πόνος του ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο : σοβαρές ασθένειες, χρόνιες 
ασθένειες, αναπηρίες. Η οικογένεια του ασθενούς 

 Πρώιμη διάγνωση σε παιδιά, νοητική υστέρηση, αυτισμός, παιδικές ψυχώσεις, παιδική 
κατάθλιψη, προβλήματα στη συμπεριφορά 

 Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα. Οι νέες τάσεις στο χώρο της Ψυχικής υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας. Ευρωπαϊκή εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα. Ανοιχτές 
δομές Ψυχικής υγείας στην κοινότητα – Η καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής 
διαταραχής  

 Άγχος, κατάθλιψη και διαταραχές συμπεριφοράς σε ηλικιωμένους. Πρωτοπαθείς 
ψυχωσικές διαταραχές σε ηλικιωμένους.  

 Προγεροντικές - γεροντικές άνοιες - αγγειακές - οργανικά ψυχοσύνδρομα. Η πρώιμη 
διάγνωση των γεροντικών ανοιών 

 
Τα εν λόγω προγράμματα θα αφορούν στο σύνολό τους την κατάρτιση 20 εργαζομένων 
του Τομέα Υγείας.  
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 180 ώρες, εκ των οποίων οι 144 ώρες 
αφορούν στο θεωρητικό μέρος και οι 36 ώρες στην πρακτική άσκηση, με την αξιοποίηση 
βιωματικών τεχνικών, μελετών περίπτωσης κλπ.  
Η καταρτίσεις (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) θα πραγματοποιηθούν σε πιστοποιημένη 
δομή ΚΕΚ στην Καστοριά. 
Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στο διάστημα  Απριλίου – 
Ιουνίου 2013. 
Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα 
λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

http://www.kek-cmh.gr/
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Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου και προβλέπεται η καταβολή 
εκπαιδευτικού επιδόματος  ύψους  4€ μικτά ανά ώρα εκπαίδευσης. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Έντυπη αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα (Διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

ΚΕΚ/ΚΨΥ) 
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (Σχετική Φόρμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

ΚΕΚ/ΚΨΥ) 
 
Οι εργαζόμενοι που θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
θα κληθούν να προσκομίσουν επιπλέον : 

 
3. Έγγραφο σύμφωνης γνώμης του φορέα εργασίας για τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου εργαζόμενου στο πρόγραμμα 
 
4. Φωτοαντίγραφο 2 όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας 
 
5. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών 
 
Κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων  

Η επιλογή των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΚ/ΚΨΥ, 
με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 Την αντιπροσωπευτικότητα ως προς την ειδικότητά τους 
 Την θέση εργασίας τους 
 Την επαφή τους με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας  
 Τον χρόνο υπηρεσίας τους 
 
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 25 Φεβρουαρίου 2013 και λήγει στις 
11 Μαρτίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν (κατεβάσουν) την 
Αίτηση Συμμετοχής και τη Φόρμα Βιογραφικού Σημειώματος από την ιστοσελίδα του 
ΚΕΚ/ΚΨΥ στην ηλεκτρονική  διεύθυνση www.kek-cmh.gr, την ιστοσελίδα της Ειδικής 
Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α)  www.ygeia-
pronoia.gr/home.asp?pg=news, ή να την παραλάβουν από το ΚΕΚ/ΚΨΥ Αγ. 
Μελετίου 166, Αθήνα διεύθυνση στην οποία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής ταχυδρομικά, στο fax 210 - 5319409 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα 
email kgrimani@kek-cmh.gr.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 
ΚΕΚ/ΚΨΥ στα τηλ. 210 - 5911851 και 210 - 5911498 (κα Γριμάνη Κατερίνα) τις εργάσιμες 
ημέρες από τις 09: 00 έως τις 16: 00. 
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Συνημμένα: 
«ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ» 
«ΦΟΡΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ» 
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