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ΘΕΜΑ: Υπόμνημα για την επείγουσα στελέχωση των Δημόσιων Δομών θεραπείας των   Διαταραχών  
Πρόσληψης Τροφής 

 

      

Αξιότιμη  Κα Υφυπουργέ 

 
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στο γραφείο σας και της ανάγκης που προέκυψε 
για ενημέρωση σας για τις άμεσες ανάγκες για τη στελέχωση στις Δημόσιες Δομές 

θεραπείας των  Διαταραχών  Πρόσληψης Τροφής, σας τις παραθέτουμε ανά ειδικότητα και 
δομή. 

Οι ανάγκες αυτές προέκυψαν  τόσο από τις συζητήσεις με τους γονείς των πασχόντων 
όσο και με το επιστημονικό προσωπικό και θεωρούνται οι ελάχιστες για την αντιμετώπιση 
των επειγουσών περιπτώσεων θεραπείας των πασχόντων από τις ΔΠΤ.  
 

Σε ότι αφορά το: 
 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ έγινε ένα αποφασιστικό βήμα με την στελέχωση του από το 
απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό και πλέον αποτελεί προτεραιότητα η άμεση 

εξειδίκευση του και η μονιμοποίηση του, προκειμένου η δομή να έχει διάρκεια στη 
λειτουργία της  
 
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ: Η προκήρυξη για πρόσληψη εξειδικευμένου ψυχιάτρου με 3ετή σύμβαση 
αποτελεί επίσης ένα βήμα για να μην κλείσουν κρεβάτια νοσηλείας και απομένει η 

πρόσληψη 3 νοσηλευτών. 

 
ΑΤΤΙΚΟΝ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, αποτελούμενο 

από ένα ψυχίατρο και ένα ψυχολόγο. 

 
18 ΑΝΩ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από 
ένα ψυχολόγο, ένα διατροφολόγο, καθώς και η πρόσληψη ενός υπαλλήλου 
Διοικητικών καθηκόντων για να απαλλαγεί το επιστημονικό προσωπικό από διοικητικά 

καθήκοντα. 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  

 
● ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου 

προσωπικού αποτελούμενο από δύο παιδοψυχιάτρους, ένα ψυχολόγο, ένα 



κοινωνικό λειτουργό και 6 νοσηλευτές  

 
● ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ:  

απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από 
δύο παιδοψυχιάτρους και η πρόσληψη ενός υπαλλήλου Διοικητικών 

καθηκόντων για να απαλλαγεί το επιστημονικό προσωπικό από διοικητικά 

καθήκοντα. 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ. και ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  

 
1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου 

προσωπικού αποτελούμενο από ένα παιδοψυχίατρο, ένα ψυχολόγο, ένα 
κοινωνικό λειτουργό και 4 νοσηλευτές  

 
 

Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε πάντα στη διάθεση σας.   
Για περισσότερες πληροφορίες, από τους συναδέλφους Έφη Γλύνη Πρόεδρο 
(6974111000 efiglyni@hotmail.gr), Βασιλική Βαγγελή Γ. Γραμματέα (6974092660, 

kikivaggeli@hotmail.com)και Χάρη Σμυρνιώτη Μέλος του ΔΣ (6945191687, 
olympiavou@gmail.com). 

 
 
 

 
        

Με εκτίμηση 
Για το ΔΣ του Συλλόγου 

    

             Πρόεδρος             Γεν. Γραμματέας 
     

            
 

             Έφη Γλύνη                   Βαγγελή Βασιλική               

  

 

mailto:efiglyni@hotmail.gr
mailto:olympiavou@gmail.com

