ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Κομοτηνή, 23/09/2022
Αρ.Πρωτ.: 16300

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» λαμβάνοντας υπόψη:
1.

2.

Το άρθρο 27 της αρίθμ. Γ6α/Γ.Π.7037 (ΦΕΚ 4445/Β/22-08-2022) ΚΥΑ << Κανονισμός λειουργίας των
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του
Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.».
Την αριθ. K5/124304/04-10-2021 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής
Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3393/Β’/06-10-2021)

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την άνευ αμοιβής
απασχόλησή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής για την κάλυψη των διδακτικών ωρών του προγράμματος
κατάρτισης Χειμερινού εξαμήνου 2022 Β,’ οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό
προσωπικό και τη Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ.
Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 Β’, το οποίο διαρκεί από 03-10-2022 έως 14-02-2022, θα λειτουργήσει
το Α΄ & Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης.
Τα μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να καλυφθούν είναι:
Α΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Φυσιολογία 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
2. Φαρμακολογία 1 ώρα εβδομαδιαίως (Θ)
3. Πρώτες Βοήθειες 1 ώρα εβδομαδιαίως (Θ) και 2 ώρες εργαστήριο (Ε)
Γ΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Χειρουργική ΙΙ 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)

2. Αιμοδοσία 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
3. Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) II 14 ώρες εβδομαδιαίως (Ε)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ έχουν όλοι οι ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στο νοσοκομείο
Κομοτηνής και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά μάθημα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο
Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 23/09/2022 και ώρα 13:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα ζητούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο Δ.Ι.Ε.Κ.
του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», σε σφραγισμένο φάκελο και παρατίθενται παρακάτω:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Αντίγραφα τίτλων σπουδών
α) Βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται
β) Μεταπτυχιακό, συναφές με το αντικείμενο
γ) Διδακτορικό, συναφές με το αντικείμενο
Για τίτλους σπουδών από κράτη – μέλη ή και κράτη – μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρέπει να κατατεθεί συμπληρωματικά:
Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον
δ)
πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια
4 Πιστοποιητικό
υπηρεσία εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων
Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια (δε λαμβάνονται υπόψη
5 επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, ημερίδες, διημερίδες και συνέδρια
που ήταν προαπαιτούμενα για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
1
2
3

6

Βεβαιώσεις υπηρεσίας που αποδεικνύουν την εργασιακή τους εμπειρία στο
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη διδακτική τους εμπειρία στο αντικείμενο των
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
7

8
9

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας
Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως
αυτά ορίζονται στην αριθ. K5/124304/04-10-2021 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3393/Β’/06-10-2021).
Η μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ.Ν. Κομοτηνής θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με
σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό
διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη
περίπτωση η επιμόρφωση δε μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν
να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από
εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ,
Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή
μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών
επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των
υποψηφίων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα
ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των
φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με
την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για
την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
2. Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά αντικείμενα, απορρίπτονται.
3. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης:
α) σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και

β) σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές
ανάλογα με την ειδικότητά τους.
Διευκρινίζεται ότι οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτές επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου. Σε περίπτωση αδυναμίας
κάλυψης των θέσεων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές αυτές καλύπτονται από τους λοιπούς αιτούντες
με βάση τη μοριοδότησή τους.
4. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και συνεκτιμώνται με
σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότητα, τα εξής:
α) βαθμός πτυχίου, β) τα πρόσθετα προσόντα και γ) η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του
ΕΟΠΠΕΠ ή πρώην ΟΕΕΚ για τους υποψήφιους του δεύτερου αξιολογικού πίνακα.
5. Οι αξιολογικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.
6. Σύμφωνα με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες, το Δ.Ι.Ε.Κ. θα
προβεί σε κατανομή των εκπαιδευτών ανά ειδικότητα και ανά μάθημα.
7. Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των εκπαιδευτών, η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. θα αποστείλει, στην
αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Υγείας, κατάλογο με το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, την
ειδικότητα, τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας, με συνημμένη τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, έχουν όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν σε οριστική υποβολή αίτησης και
λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης των προσωρινών
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που
έχουν περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην πρόσκληση,
θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται.
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του
ενιστάμενου, απορρίπτονται.
Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται
στα τηλ.: 25313 51200, 25400 51526 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. (Γραφείο προσωπικού Γ.Ν.
Κομοτηνής) και 25313 51152 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. (Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
(Σημειώνεται κατά περίπτωση με X)
1
2
3
4
5
6

Φυσιολογία - 2ώρες (Θ)
Φαρμακολογία - 1 ώρα (Θ)
Πρώτες Βοήθειες - 1 ώρα (Θ) και 2 ώρες (Ε)
Χειρουργική II – 2 ώρες (Θ)
Αιμοδοσία – 2 ώρες
Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) II – 14
ώρες (Ε)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σημειώνεται κατά περίπτωση με X. Να προσδιοριστούν οι τίτλοι σπουδών, κλπ)
1
2

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

3

Βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που
προκηρύσσεται

4

Μεταπτυχιακό, συναφές με το αντικείμενο

5

Διδακτορικό, συναφές με το αντικείμενο

6

Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην
ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και τον
πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια
υπηρεσία

7

Πιστοποιητικό εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων
Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
Βεβαιώσεις υπηρεσίας που αποδεικνύουν την
εργασιακή τους εμπειρία στο αντικείμενο των
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

8
9

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

10

Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη διδακτική τους
εμπειρία στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων
ειδικοτήτων

11

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, για την απόδειξη
γνώσης ξένης γλώσσας

12

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό μου σημείωμα και όλα τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

