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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Πρόσληψη νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού για τις ανάγκες της 

Παιδοψυχιατρικής κλινικής και της ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ». 

 

 

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε η πρόσληψη 7 (επτά) ατόμων 

επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού για το ΠαΓΝΗ σύμφωνα με τις νέες 

ηλεκτρονικές διαδικασίες μοριοδότησης( όπως γίνεται με τους επικουρικούς 

γιατρούς) του νόμου 4542/2018, το οποίο θα είναι πλέον πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Παιδοψυχιατρικής 

Κλινικής καθώς και για τη στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, 

Τα πρώτα 5 (πέντε) άτομα κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτικής, αναλαμβάνουν 

καθήκοντα από αύριο Τετάρτη, 26/09/2018 και κατά προτεραιότητα θα 

τοποθετηθούν στην Παιδοψυχιατρική Κλινική. Το προσωπικό αυτό προστίθεται στο 

ήδη μόνιμο προσωπικό(στάδιο διορισμού ακόμη 6(εξη) άτομα μόνιμο προσωπικό) που 

πρόσφατα διορίστηκε στη <παιδοψυχιατρική, όπως λογοθεραπευτής, κοινωνικός 

 

 

ΜΜΕ 
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λειτουργός, νοσηλευτικό προσωπικό και άλλες ειδικότητες (Δείτε προηγούμενο 

δελτίο μας) .  

Σημειώνουμε ότι το νοσοκομείο δεν προχώρησε σε απολύσεις στην 

Παιδοψυχιατρική κλινική, αλλά αντίθετα διατήρησε επιπλέον τις συμβάσεις 

έργου(μπλοκάκι όχι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης)  έως τη λήξη τους, 

παρά το διορισμό μόνιμου προσωπικού, ενώ ενημερώθηκαν παρουσία του προεδρείου 

του σωματείου από τον Ιούλιο 2018, όσοι ήθελαν να υποβάλλουν αιτήσεις για 

πρόσληψη σύμφωνα με τη νέα διαδικασία. Ο ένας εκ των τριών νοσηλευτών που 

υπέβαλλαν και λήγει η σύμβαση του στη Παιδοψυχιατρική κλινική, προσλαμβάνεται 

ως επικουρικό προσωπικό. Δύο νοσηλεύτριες που υπέβαλλαν δεν επέλεξαν το 

ΠαΓΝΗ για δικούς τους λόγους ως  πρώτη προτίμηση. 

Γενικότερα, ελλείψεις προσωπικού σε άλλα τμήματα και Κλινικές του 

νοσοκομείου, που προκύπτουν είτε από μεταβολές από παραιτήσεις, 

συνταξιοδοτήσεις, λόγους υγείας ή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών,   θα καλυφθούν 

ανάλογα είτε με επικουρικό, είτε με μόνιμο προσωπικό το επόμενο διάστημα, 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και το 

Υπουργείο, όπως και γίνεται έως σήμερα. 

Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και 

ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα του τομέα ψυχικής υγείας, αποτελεί 

προτεραιότητα μας.  
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