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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν τη λειτουργία της 

Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ». 

 

Σε απάντηση  δημοσιευμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Παιδοψυχιατρικής 

μονάδας, τα οποία προήλθαν από το προεδρείο του Σωματείου των εργαζομένων και 

κατά πάγια τακτική διογκώνονται, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Η  Παιδοψυχιατρική μονάδα του νοσοκομείου μας, ξεκίνησε την λειτουργία 

της (νοσηλείες) τον Ιανουάριο του 2015, με 13 εργαζόμενους με σχέση εργασίας 

σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Ο σχεδιασμός είναι οι θέσεις εργασίας σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού 

(ιατρικό, επιστημονικό πλην ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό) να καλυφθούν με 

μόνιμο προσωπικό. 

Το 2016 στην παιδοψυχιατρική μονάδα εργαζόταν 7 μόνιμοι και 9 εργαζόμενοι 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, όλων των ειδικοτήτων. 

Σήμερα στην παιδοψυχιατρική μονάδα εργάζονται 10 μόνιμοι και 6 

εργαζόμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, όλων των ειδικοτήτων. 

 

 

ΜΜΕ 



 

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου για την παιδοψυχιατρική 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους έως το τέλος της σύμβασής τους, τέλη Σεπτεμβρίου 

και αρχές Οκτωβρίου ,  και επιπλέον μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αυτή τη 

στιγμή για επικουρικό προσωπικό (http://loipoepikouriko.moh.gov.gr) . 

Η κάλυψη των αναγκών για όλο το νοσοκομείο γίνεται με προγραμματισμό τόσο 

σε μόνιμο, όσο και σε επικουρικό προσωπικό. 

Πρόσφατα, τον Μάιο του 2018, ολοκληρώθηκε η κρίση μιας θέσης μόνιμου 

ιατρού Παιδοψυχιατρικής, Επιμελητή Β’. Αναμένεται το ΦΕΚ για τον μόνιμο διορισμό 

του. 

Αναμένεται ο διορισμός νέων μονίμων υπαλλήλων από τις προκηρύξεις 

7Κ/2016 και 5Κ/2017, ειδικοτήτων όπως ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Νοσηλευτικής, και 

ΔΕ Γραμματέων όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μόνιμο προσωπικό της 

παιδοψυχιατρικής θα ενισχυθεί περαιτέρω. 

Σε περιόδους μεγάλης πληρότητας, όποτε χρειάζεται, έχει ενισχυθεί με 

προσωπικό επιτήρησης. 

 Ήδη έχει ζητηθεί  μία θέση επικουρικού ιατρού ειδικότητας παιδοψυχιατρικής 

και αναμένεται σύντομα η πλήρωσή της. 

 Επιπρόσθετα, έγιναν και γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών όπως βελτίωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

εξοπλισμός θεραπευτικής προσέγγισης ή ψυχαγωγίας. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, αποτελεί 

προτεραιότητα ο ευαίσθητος ψυχιατρικός τομέας του νοσοκομείου μας, πάντα σε 

συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. 
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