
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιμελητή Β’ Ε.Σ.Υ. στην Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή 

Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η. στο Ηράκλειο Κρήτης [τελική προθεσμία υποβολής 28/02/2020] 

Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική αποτελεί τμήμα με αναπτυγμένες κλινικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν τμήμα 

νοσηλείας [23 κλίνες Βραχείας Νοσηλείας, 10 κλίνες Τμήματος Οξέων], Eξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία, Επείγοντα Ψυχιατρικά 

Ιατρεία, Διασυνδετική Ψυχιατρική, Μετανοσοκομειακό Ψυχιατρικό Ξενώνα/Προστατευμένα Διαμερίσματα (16 κλίνες), Κινητή 

Ψυχιατρική Μονάδα (που καλύπτει περίπου 140.000 πληθυσμό), Τμήμα Ηλεκτροσπασμοθεραπείας (το μοναδικό στην Κρήτη), 

Νευροψυχολογικό Ιατρείο -Υπεύθυνος: Π. Σίμος, Καθηγητής Νευροψυχολογίας- (το δεύτερο στην Ελλάδα), Κέντρο Ημέρας για 

ασθενεις με Alzheimer. Ο τομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς έχει έντε μέλη ΔΕΠ. Η Ψυχιατρική Κλινική διαθέτει 8 

θέσεις ειδικευμένων Ψυχιάτρων και 8 θέσεις ειδικότητας σε πλήρη κάλυψη και ικανό αριθμό άλλων ειδικών ψυχικής υγείας 

(Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί). Παράλληλα στον Τομέα μας πρόσφατα αναπτύχθηκε πλήρως και η Παιδοψυχιατρική Κλινική 

που αποτελεί τη δεύτερη Πανεπιστημιακή Κλινική στην Ελλάδα (Διευθύντρια, Ε. Σουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια). 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της κλινικής περιλαμβάνει καθημερινή καθιστή επίσκεψη από το Διευθυντή της Κλινικής, 

εβδομαδιαίες παρουσιάσεις βιβλιογραφίας, διαλέξεις από επισκέπτες Καθηγητές, διαλέξεις σε φοιτητές Ιατρικής 4ου έτους καθώς και 

εκπαίδευση 6ετών φοιτητών κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης στην Ψυχιατρική. Επίσης, προσφέρεται πιστοποιημένο διετές 

σεμινάριο στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την Ελληνική Εταιρία Γνωσιακών Θεραπειών. 

Τέλος, η κλινική μας αποτελεί μαγνήτη για την εκπαίδευση και εθελοντική προσφορά εργασίας Ψυχολόγων και Κοινωνικών 

Λειτουργών αποφοίτων του Παν/μιου Κρήτης. 

Στην Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ διεξάγεται ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων με τα ακόλουθα κύρια χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα κατά την παρούσα φάση: (1) THALES, “A multi-disciplinary network for the study of Alzheimer’s Disease” (Grant no 

MIS 377299)-επιδημιολογική έρευνα σε 3.200 ηλικιωμένους >60 ετών με στόχο την ανίχνευση γνωσιακών διατ/χων και παραγόντων 

κινδύνου, (2) μακροχρόνια μελέτη πορείας και υποτροπών χρόνιων ψυχωσικών ασθενών (2012-σήμερα) Περιφερεια Κρητης, (3) 

μελέτη παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή, όπως ύπνος, στρες, φλεγμονή [ΕΛΙΔΕΚ, 2020-22], (4) 

αυτοκτονίες, απόπειρες αυτοκτονίας στην Κρήτη, (5) Predicting effective adaptation to breast cancer to help women BOUNCE back 

(project ID 777167), Horizon 2020-Personalized Medicine (6) Assigning Meaning to the Actions of Other Subjects: Neural Correlates- 

AMAOS. Hellenic Foundation for Research and Innovation, Faculty Research Support Grant (2019-2022, (7) Parallel algorithms for 

very large tensor processing –PARTENSOR.Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 

(EPAnEK) (8) Cognitive, psychoemotional and neuroimaging predictors of disease progression in the early stages of Multiple 

Sclerosis. Hellenic Foundation for Research and Innovation.(9) Neets2”: Research and Comprehensive Intervention for the 

social inclusion of a major socially vulnerable group: Psychological profile / psychopathology, skills' profile, needs assessment 

and programmes' development for training-reskilling and psychological support towards the re-inclusion of young people not in 

education, employment of training(EEA Grants/ GR07- 3757 ) 

Για όποια επικοινωνία παρακαλώ στείλτε email στα avgontzas@psu.edu (Αλέξανδρος Βγόντζας, Καθηγητής Ψυχιατρικής, 

Διευθυντής) και mpasta@uoc.gr  (Μαρία Μπάστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής  
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