
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η πανδημία του κορωνοϊού (SARS-CoV-2, COVID19) έχει οδηγήσει παγκοσμίως εκατοντάδες 
χιλιάδες συνανθρώπους μας στο θάνατο ή στη σοβαρή ασθένεια και αναπηρία. Από 
λοιμωξιολογικής πλευράς, οι ευάλωτοι είναι κυρίως οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Όμως η 
πανδημία έχει και τεράστιες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Η πλέον ευάλωτη ομάδα αυτής της 
πλευράς της πανδημίας είναι οι νέοι άνθρωποι. Οι οικονομικές (ανεργία νέων και των γονέων 
τους), κοινωνικές (κλείσιμο σχολείων, εγκλεισμός στο σπίτι λόγω μέτρων) και η γενική 
αβεβαιότητα σε ότι αφορά στην πορεία της πανδημίας αποτυπώνονται σε αύξηση των 
ψυχιατρικών προβλημάτων και των συνεπειών τους, όπως αυτοκτονικότητα και βία. Υπάρχει 
λοιπόν τεράστια ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνικού κέντρου μετρήσεως και 
αντιμετωπίσεως των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας με τους παρακάτω 
στόχους: 
  

•         Στατιστική καταγραφή των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας όπως αυτή 
αποτυπώνεται στη διακύμανση της κλινικής εικόνας παιδιών που 
παρακολουθούνται από δομές ψυχικής υγείας ανά την Ελλάδα. Η μελέτη αυτή θα 
είναι διαμήκης. 

  

•         Προσφορά ψυχοεκπαίδευσης και εξειδικευμένων θεραπειών στα παιδιά εκείνα που 
τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

  
Η δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου για τις Επιπτώσεις της Πανδημίας του 
Κορονοϊου στην Ψυχική Υγεία των Νέων ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στην ΑμΚΕ 
ΙΑΣΩΝ. Για τη στελέχωσή του προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: 
 

• 1 θέση ιατρού με ειδικότητα ψυχιατρική 
Απαραίτητη η προηγουμένη ερευνητική εμπειρία αποδεικνυόμενη μέσω ήδη 
εκπονηθείσας ή υπό εκπόνησιν διδακτορικής διατριβής ή δημοσιεύσεων ή υπό 
δημοσίευσιν διεθνών άρθρων. Επίσης, απαραίτητη είναι η πολύ καλή εξοικείωση 
με προγραμματισμό ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. πλατφόρμες βάσεως ασθενών) και 
η καλή αντίληψη στατιστικών προβλημάτων. 
 

• 3 Θέσεις ψυχολόγων με βασικό πτυχίο 
Απαραίτητη είναι η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ως βοηθών σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα.  Η εμπειρία σε πρωτόκολλα COVID είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή. 

 

• 1 Θέση ψυχολόγου με μεταπτυχιακό 
Απαραίτητη η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ως βοηθού σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα. Η εμπειρία σε πρωτόκολλα COVID είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή. 

 

• 1 Αναλυτή/Αναλύτρια δεδομένων με διδακτορικό 
Απαραίτητη η διδακτορική διατριβή σε ένα από τα ακόλουθα: εφηρμ μαθηματικά, 
μηχανικών (mechanical, electrical engineering), φυσικής, υπολογιστικής βιολογίας 
και δημοσιεύσεις που να επιλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης (Optimization) 
και μηχανικής μαθήσεως (machine learning) με έμφαση σε προβλήματα στον 
τομέατης ιατρικής. 
  
Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητες εξαιρετικές συστατικές επιστολές 
απὸ εγνωσμένου κύρους επιστήμονες του οικείου πεδίου. 

 



Βιογραφικά συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά  στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο secretary@iasonas.com.gr μέχρι και την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 
2020. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6170804, 5 
  
 

http://webmail.epipsi.gr/imp/dynamic.php?page=message&buid=10334&mailbox=SU5CT1g&token=G1X6GQkK5pRvGSFK520FRzr&uniq=1607590069029

