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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Η Οµάδα Εργασίας Παιδοψυχιατρικής , κατόπιν µελέτης, διαλόγου, επεξεργασίας που 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των µελών κατόπιν συνεδριάσεων της 12-12-2017 και 16/1/2018 

οµόφωνα εγκρίνει & υποβάλλει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚεΣΥ Εισηγητική Έκθεση 

καθώς και το κείµενο που αφορά στην κινητικότητα των ειδικευοµένων µεταξύ διασυνδεόµενων 

κλινικών µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής. 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η Οµάδα Εργασίας Παιδοψυχιατρικής του Κε.Σ.Υ. ολοκληρώνοντας τις εργασίες της σε ότι 

αφορά την πρώτη φάση λειτουργίας της και υποβάλλοντας τις συνολικές προτάσεις της επί 

όλων των αιτηθέντων ζητηµάτων θα ήθελε να επισηµάνει τα παρακάτω: 

1. Η σηµασία της ειδικότητας της Παιδοψυχιατρικής είναι γνωστή και κατανοητή σε όλους, τόσο 

για τον προληπτικό όσο και για τον βιοψυχοκοινωνικό της χαρακτήρα αλλά και για τη 

διασφάλιση της ψυχικής υγείας των ενηλίκων. Ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή που 

βιώνει η χώρα µας αυτή η σηµασία αναδεικνύεται σε µέγιστο βαθµό και χρειάζεται να ληφθεί 

υπόψη στον όποιο σχεδιασµό. Οι ανάγκες σε ότι αφορά παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

παιδιών, εφήβων και οικογενειών πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα αυξάνεται η ανάγκη 

δηµιουργίας νέων υπηρεσιών που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Ο σηµαντικός κοινωνικός 

και προληπτικός ρόλος της ειδικότητας της παιδοψυχιατρικής αναδεικνύεται και από το γεγονός 

ότι το 50% των ψυχικών διαταραχών εµφανίζονται πριν την ηλικία των 14 ετών και το 75% πριν 

την ηλικία των 24 ετών. 

2. Η Παιδοψυχιατρική Οµάδα είναι µία κατεξοχήν διεπιστηµονική οµάδα που σηµαίνει ότι η 

µέριµνα για την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων εργασίας που αφορά τα άλλα µέλη πλην 

παιδοψυχιάτρων της διεπιστηµονικής οµάδας (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, νοσηλευτές) είναι επιβεβληµένη. Η 

πλήρης συγκρότηση της διεπιστηµονικής οµάδας είναι απολύτως απαραίτητη τουλάχιστον 

αρχικά σε όλες τις µονάδες τύπου Α. Επίσης σε ότι αφορά στους παιδοψυχιάτρους δε µπορεί 



να είναι λιγότεροι από έξη (6) στα νοσοκοµεία τύπου Α προκειµένου να καλυφθούν οι 

πολυεπίπεδες ανάγκες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (εξωτερικά ιατρεία, 

ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία, διασυνδετική παιδοψυχιατρική, κοινοτικές µονάδες, ειδικές 

µονάδες) 

3. Παρά την παρατηρούµενη µεγάλη φυγή ειδικευοµένων στο εξωτερικό η Παιδοψυχιατρική 

ειδικότητα είναι από τις ελάχιστες, όπως γνωρίζετε, όπου οι ειδικευόµενοι επιλέγουν την 

εκπαίδευσή τους στη χώρα µας (για λόγους που σε µας είναι κατανοητοί, αλλά δύσκολο να 

περιγραφούν στη σύντοµη εισηγητική έκθεση), µε συνέπεια οι λίστες αναµονής για την 

ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής να εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά µεγάλες. Αυτό 

συνεπάγεται και την απόλυτη αναγκαιότητα της αύξησης του αριθµού των ειδικευοµένων στην 

Παιδοψυχιατρική συνολικά µε ταυτόχρονη βεβαίως στελέχωση µε ειδικευµένους όλων των 

µονάδων που χορηγούν ειδικότητα.  

Προτείνουµε τη σχεδιασµένη αναµόρφωση των θέσεων ειδικότητας µε βάση τις νέες ανάγκες 

που προκύπτουν στη χώρα, ενδεχοµένως µε µεταφορά θέσεων ειδικότητας στην 

παιδοψυχιατρική από άλλες µε µειωµένη προσέλευση ειδικευοµένων. Η αναγκαιότητα αύξησης 

του αριθµού διαφαίνεται και στις αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες συνοδεύουν την εισηγητική 

έκθεση. 

4. Θεσµικά η Παιδοψυχιατρική ειδικότητα στη χώρα µας είναι κατοχυρωµένη σε πολύ υψηλότερο 

επίπεδο από τις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Υπάρχουν τρεις (3) 

Παιδοψυχιατρικές Πανεπιστηµιακές Κλινικές (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης), οι 

οποίες όχι µόνο είναι εξαιρετικά πληµµελώς στελεχωµένες, αλλά υπάρχει και ο άµεσος κίνδυνος 

εντός της προσεχούς πενταετίας αυτή η στελέχωση να είναι ακόµη πιο πενιχρή. Υπάρχει άµεση 

ανάγκη Α) Θεσµοθέτησης Πανεπιστηµιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στη Θεσσαλονίκη και Β) 
Άµεσης προκήρυξης τουλάχιστον τεσσάρων (7) θέσεων Πανεπιστηµιακών Παιδοψυχιάτρων για 

Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Πάτρα. Στο 

σηµείο αυτό χρειάζεται να επισηµάνουµε ότι χωρίς το Πανεπιστηµιακό στοιχείο η ειδικότητα 

βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο και υποβαθµίζεται.  

5. Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας µας είναι σε όλους γνωστές. Με προσεκτικό 

σχεδιασµό χρειάζεται να καλυφθούν όλες οι περιφέρειες της χώρας, αλλά και οι µικρές 

αποµακρυσµένες περιοχές (νησιά, κ.λπ.), µε µονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους 

που να καλύπτουν, έστω και στοιχειωδώς, τις υπάρχουσες ανάγκες. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή 

στη χώρα µας µεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες όπου οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά 

και εφήβους ή ελλείπουν τελείως ή είναι απολύτως ανεπαρκείς. Να επισηµάνουµε επίσης τις 

αυξηµένες ανάγκες νησιωτικών περιοχών που υποδέχονται πρόσφυγες. 

6. Ο ειδικοί ψυχικής υγείας (ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί θεραπευτές) και 



ειδικότερα οι ειδικοί ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και οικογένειες απαιτείται να διαθέτουν, 

εκτός από εκπαίδευση και γνώση, και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που να τους 

διευκολύνουν στο πολύ απαιτητικό αυτό ιατρικό έργο. Χρειάζεται, και αυτό είναι κάτι βεβαίως 

που απαιτεί περαιτέρω συζήτηση και αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας, η θεσµοθέτηση 

επιτροπής ή διαδικασίας, στην αρµοδιότητα της οποίας θα είναι η αξιολόγηση της 

καταλληλότητας σε ότι αφορά την προσωπικότητα του νέου ιατρού που ενδιαφέρεται για την 

ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής, πριν ξεκινήσει την ειδικότητά του. 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ                                                       

 
ΑΘΗΝΑ 
1η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΥΠΟΥ Α: 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Γ.Ν.                                               

ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ».  

Διορίζονται 21 ειδικευόµενοι (µέχρι τώρα 9) και από αυτούς δέκα (10) θα τοποθετούνται σε 

διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β), ως ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

   Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΒΥΡΩΝΑ – 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,            

     ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.). Παραρτήµατα 

Αττικής 

Έξι (6) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α (υπό προϋποθέσεις):ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ, 

ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». Θα διορίζονται έξι (6) ειδικευόµενοι, αλλά µέχρι να αναπτύξει 

τις προβλεπόµενες παιδοψυχιατρικές κλίνες νοσηλείας, τρεις (3) από τους διορισθέντες 

ειδικευόµενούς του θα τοποθετούνται στο Νοσοκοµείο τύπου Α της 1ης Οµάδας Εκπαιδευτικών 

Κέντρων, για 1 έτος ειδίκευσης σε Μονάδα Ενδονοσοκοµειακής Νοσηλείας. 

 

2η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α: 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»   

Διορίζονται 13 ειδικευόµενοι  (µέχρι τώρα 4) και από αυτούς επτά (7) θα τοποθετούνται σε 

διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β), ως ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») 

   Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

3. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΙΚΑ) 

Τρεις (3) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α (υπό προϋποθέσεις): ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ, 

ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». Θα διορίζονται έξι (6) ειδικευόµενοι, αλλά µέχρι να αναπτύξει 

τις προβλεπόµενες παιδοψυχιατρικές κλίνες νοσηλείας, τρεις (3) από τους διορισθέντες 

ειδικευόµενούς του θα τοποθετούνται στο Νοσοκοµείο τύπου Α της 2ης Οµάδας Εκπαιδευτικών 

Κέντρων, για 1 έτος ειδίκευσης σε Μονάδα Ενδονοσοκοµειακής Νοσηλείας. 

 

 

 
3η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α: 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Διορίζονται δέκα (10) ειδικευόµενοι  (µέχρι τώρα 4) και από αυτούς τέσσερεις (4) θα 

τοποθετούνται στα διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β) ως 

ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ(ΓΝΠ 

Πεντέλης) 

   Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-

ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

   Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

 
4η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α: 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

Διορίζονται 10 ειδικευόµενοι  (µέχρι τώρα 3 ) και από αυτούς έξη (6) θα τοποθετούνται σε 

διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β), ως ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ, Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

   Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΤΖΑΝΕΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

3. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

 

5η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α: 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

Διορίζονται 11 ειδικευόµενοι  (µέχρι τώρα 4 ) και από αυτούς τέσσερεις (4) θα τοποθετούνται σε 

διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β), ως ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ψ.Ν.Α.) 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

3. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α: 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»   

Διορίζονται 12 ειδικευόµενοι  (µέχρι τώρα 4) και από αυτούς έξι (6) θα τοποθετούνται σε 

διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β), ως ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ (Ψ.Ν.Θ.) 

   Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 



3. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ & Κ.Ψ.Υ. 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α (υπό προϋποθέσεις): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Θα διορίζονται τέσσερεις 

(4)ειδικευόµενοι, αλλά µέχρι να αναπτύξει τις προβλεπόµενες παιδοψυχιατρικές κλίνες 

νοσηλείας, δύο (2) από τους διορισθέντες ειδικευόµενούς της θα τοποθετούνται στο Νοσοκοµείο 

τύπου Α της 1ης οµάδας Εκπαιδευτικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, για 1 έτος ειδίκευσης σε 

Μονάδα Ενδονοσοκοµειακής Νοσηλείας. 

2η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α: 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Διορίζονται 10 ειδικευόµενοι  (µέχρι τώρα 6) και από αυτούς τέσσερεις (4) θα τοποθετούνται σε 

διασυνδεόµενα εκπαιδευτικά κέντρα µερικής ειδίκευσης (Τύπου Β), ως ακολούθως: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Β: 
1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ Π.Γ.Ν.  Α.Χ.Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 έτος ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

2. .ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) 

Δύο (2) ειδικευόµενοι για 1 ½ έτη ειδίκευσης στα Ε.Ι. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α (υπό προϋποθέσεις): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Θα διορίζονται τέσσερεις 

(4)ειδικευόµενοι, αλλά µέχρι να αναπτύξει τις προβλεπόµενες παιδοψυχιατρικές κλίνες 

νοσηλείας, δύο (2) από τους διορισθέντες ειδικευόµενούς της θα τοποθετούνται στο Νοσοκοµείο 

τύπου Α της 2ης Οµάδας Εκπαιδευτικών Κέντρων, για 1 έτος ειδίκευσης σε Μονάδα 

Ενδονοσοκοµειακής Νοσηλείας. 

Προτείνεται: 
Κάθε Οµάδα εκπαιδευτικών Κέντρων να διευθύνεται από Εκπαιδευτική Επιτροπή η οποία θα 

διευθύνει το εκπαιδευτικό έργο και θα αποτελείται από τον Δ/ντή και ένα ακόµη µέλος από τα 

εκπαιδευτικά κέντρα τύπου Α και τους Διευθυντές των Εκπαιδευτικών κέντρων τύπου Β που 

υπάγονται σε αυτό.  

 
 
 
 
                                                            Για την ΟΕ- Παιδοψυχιατρικής 
                                                                         Ο Συντονιστής 
 
 



                                                 Αναπλ. Καθηγητής Αναγνωστόπουλος Δηµήτριος  
 


