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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών. 

 

  Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 3729/23-2-2018, 3925/28-2-2018 και 

3131/1-2-2018 ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ιάσονα 

Φωτήλα, Βασίλειο Οικονόμου και Νικόλαο Νικολόπουλο, αντίστοιχα, με θέμα σχετικά με τη 

στελέχωση του Παιδοψυχιατρικού Κέντρου του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα: 

  Οι θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του 

νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. εάν πρόκειται για θέσεις των μονάδων υγείας 

που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 35 του ν. 4368/2016.  

            Επίσης, είχε δοθεί η έγκριση για πλήρωση δύο χιλιάδων (2.000) κενών οργανικών 

θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό επιμελητή Β΄ για το έτος 

2017. 

            Η έγκριση για προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού θα γίνει αφού ληφθούν 

υπόψη τα αιτήματα για την κάλυψη των κενών των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Π.Φ.Υ. 

            Όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», η Δ/νση 

Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του Υπουργείου μας εξετάζει, για το έτος 2018, τα αιτήματα για 

προκήρυξη μόνιμων θέσεων, ειδικότητας παιδοψυχιατρικής, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες του παιδοψυχιατρικού κέντρου του εν λόγω νοσοκομείου. 

           Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, το πρόβλημα της νοσηλείας παιδιών και εφήβων 

με ψυχική διαταραχή, αποτελεί ένα μέρος του γενικότερου προβλήματος της απουσίας 

Τμημάτων Νοσηλείας, για εφήβους 14 – 18 ετών. 

           Στον Οργανισμό λειτουργίας του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» (Αριθμ. 

Υ4α/οικ. 122805, ΦΕΚ 3461/Β΄/2012) προβλέπεται Παιδοψυχιατρικό Τμήμα δυναμικότητας 

επτά (7) κλινών. Στον ίδιο Οργανισμό, όμως, προβλέπεται μόνο μία (1) θέση ιατρών 

ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής. Η Διοίκηση της 6ης Υ.Πε. σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας και την Διοίκηση του Γ.Ν. Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», θέτοντας σε απόλυτη 

προτεραιότητα την ανάπτυξη του ανωτέρω τμήματος, αλλά και τον εξορθολογισμό της 

παραπάνω αστοχίας, έχει ήδη, καταρχήν, εγκρίνει την σύσταση δύο (2) θέσεων ιατρών 

ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής. 



 2 

           Η ανάπτυξη του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. Παίδων Πατρών 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ανάπτυξη Τμήματος Παιδιών και 

Εφήβων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα αποτελέσει λύση στην αντιμετώπιση ενός μείζονος 

προβλήματος στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.   

           Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το τμήμα στελεχώνεται με τρεις (3) ιατρούς 

ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής (μία μόνιμη και δύο επικουρικούς), ψυχολόγους και κοινωνικό 

λειτουργό.  

            Τέλος, σημειώνουμε, ότι με την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Α4α/Γ.Π. 70146/2016 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4221/Β’/2016) συστάθηκε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο 

Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με σκοπό να καλύψει τις ψυχοπαιδαγωγικές και 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και εφήβων της περιοχής. Με την σύσταση της ανωτέρω 

δομής ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο αίτημα των φορέων της περιοχής. 

           Η Διοίκηση της 6ης Υ.Πε. συνεργάζεται στενά με την αρμόδια ΤΕΨΥ, τη Δ/νση Ψυχικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την Διοίκηση του Νοσοκομείου προκειμένου να αναπτυχθεί 

για πρώτη φορά και παρά τις αστοχίες του παρελθόντος, τμήμα παιδιών και εφήβων στο Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες 

ανάγκες που διαμορφώνονται προς όφελος της υγείας των παιδιών-εφήβων αλλά και των 

οικογενειών τους.  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Βουλευτές κ.κ. Ι. Φωτήλα, Β. Οικονόμου, Ν. Νικολόπουλο 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. Υπουργού  

2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

           Π. ΠΟΛΑΚΗΣ 

 


		2018-04-13T10:06:59+0300




