ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ‘ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’

Κομοτηνή, 20-09-2018
Αρ.Πρωτ: 13183

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.5954/2014 Υπουργική Απόφαση που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1807/τ.β’/02-07-2014)
2. Την αριθμ.Γ4α/Γ.Π.12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που αφορά την ίδρυση
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ
1038/τ.Β’/03-06-2015)
3. Την αριθμ.Γ4α/Γ.Π.55004/15 Κ.Υ.Α. σχετικά με τη Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη
λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ
2049/τ.Β’/06-07-2016)
4. Την αριθμ.Κ1/122418/2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα Κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής
των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις
Δημόσιες Σχολές Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 3405/τ.Β’/21-10-2016)
5. Την αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39625/16-6-2018 (ΦΕΚ 2482/τ.Β’/2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας σχετικά με τη Λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου
2018-2019
6. Το αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.64736/01-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη διαδικασία
και τα κριτήρια για την επιλογή εκπαιδευτών για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
7. Το αριθμ.πρωτ.450/12-09-2018 έγγραφο του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ειδικότητας
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού
Νοσοκομείου Κομοτηνής κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.
8. Την αριθμ.542.1/38ης/13-09-2018 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σχετικά με
έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ.
Κομοτηνής καθώς και ορισμός επιτροπών μοριοδότησης των υποψήφιων εκπαιδευτών και εξέτασης
ενστάσεων

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 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α, οι οποίες δεν μπορούν να
καλυφθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να καλυφθούν είναι:

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 Β, το οποίο διαρκεί από 01-10-2018 έως 15-02-2019, θα λειτουργήσουν
το Α και Γ εξάμηνο κατάρτισης:
Α’ Χειμερινό Εξάμηνο
1. Φαρμακολογία (Θ) 1 ώρα εβδομαδιαίως
2. Φυσιολογία (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
3. Υγιεινή – Μικροβιολογία (Θ) 1 ώρα εβδομαδιαίως
Γ’ Χειμερινό Εξάμηνο
1. Χειρουργική ΙΙ (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
2. Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) ΙΙ (14 ώρες στο Γ1 και 14 ώρες στο Γ2 εβδομαδιαίως σε
Χειρουργικό και Παθολογικό Τομέα)

Κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2019 Α, το οποίο διαρκεί από 16-02-2019 έως 30-06-2019, θα λειτουργήσουν το
Β και Δ εξάμηνο κατάρτισης:
Β’ Εαρινό Εξάμηνο
1. Χειρουργική Ι (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
2. Γυναικολογία - Παιδιατρική (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
3. Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας (Θ) 1 ώρα εβδομαδιαίως
4. Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) Ι (5 ώρες σε Χειρουργικό και 5 ώρες εβδομαδιαίως σε
Παθολογικό Τομέα)
Δ’ Εαρινό Εξάμηνο
1. Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) ΙΙΙ (16 ώρες στο Δ1 και 16 ώρες στο Δ2 εβδομαδιαίως σε
Χειρουργικό, Παθολογικό Τομέα και ΤΕΠ)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ έχουν όλοι οι ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στο νοσοκομείο
Κομοτηνής και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά μάθημα, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών
των Ι.Ε.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ως ακολούθως:

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ: Πτυχιούχος ΑΕΙ Φαρμακευτικής ή Ιατρός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής
Σχολής ή Πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ιατρός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής
ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ιατρός μικροβιολόγος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή
πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΤΕΙ οποιασδήποτε παραϊατρικής ειδικότητας με μεταπτυχιακό
τίτλο στην υγιεινή ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΙΙ: Ιατρός χειρούργος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος
ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής
ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής.
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: Ιατρός γυναικολόγος ή παιδίατρος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής
Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: Ιατρός νευρολόγος ή ψυχίατρος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής
Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

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 Τρίτη 25-09-2018 και ώρα 14:00.
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
1
2
3

4
5

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:
δ)

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

Πιστοποιητικό εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια (δε λαμβάνονται υπόψη επιμορφώσεις
διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, ημερίδες, διημερίδες και συνέδρια που ήταν προαπαιτούμενα
για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
6

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

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
7

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

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
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.
Η Επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που ορίζονται στην
π ε ρ . Α τ η ς αριθμ.Κ1/122418/2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3405/τ.Β’/21-10-2016), τα οποία
αναλύονται παρακάτω:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Δ.ΣΕΚ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και
διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα)

24
18

9

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)
(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα
σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν
συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου)

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος
1.1.β Μεταπτυχιακό

6

1.1.γ Διδακτορικό

9

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη
Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν
το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις
μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο
το διδακτορικό δίπλωμα.
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν
μοριοδοτείται επιπροσθέτως.
•

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών,
καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

6

1.2.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.β Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης

2

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
1.2.γ Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων
κατάρτισης)

2

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να
υπερβαίνει το 15)

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(1 μόριο ανά 150 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης [Αναγωγή
για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ.αριθμ Υ.Α ΓΠ/200082
(Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)]
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση,
με μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής
εκπαίδευσης.
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών,
εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα.
Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.
4186/2013)
2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
(1 μόριο ανά έτος)

15
5

5

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
(1 μόριο ανά έτος)

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
(0.5 μόριο ανά έτος για Α/θμια Εκπ/ση, εκτός Ειδικοτήτων Εκπαιδευτών
σχετικών με την Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής και Α.Μ.Ε.Α., όπου 1 μόριο
ανά έτος)
2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής
Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής
Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ
(1 μόριο ανά 250 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων
ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

10

6

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

1

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

1,5

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

1

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

2

0,5

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

0,75

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)
1
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν
(άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

*Για τα δικαιολογητικό υπό τους αύξοντες αριθμούς 4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ, 4.2.α, 4.2.β, 4.2.γ, ισχύουν όσα
ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) Πιστοποιημένη
επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ
σύμφωνα με ΑΣΕΠ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3

55

*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 51400, 25313 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)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
α/α

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
7
8
9
10

Φαρμακολογία
Φυσιολογία
Υγιεινή - Μικροβιολογία
Χειρουργική ΙΙ
Νοσηλευτική (Πρακτική στο νοσοκομείο) Ι
Νοσηλευτική (Πρακτική στο νοσοκομείο) ΙΙ
Νοσηλευτική (Πρακτική στο νοσοκομείο) ΙΙΙ
Χειρουργική Ι
Γυναικολογία - Παιδιατρική
Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας

1
2
3

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που
προκηρύσσεται
Μεταπτυχιακό, συναφές με το αντικείμενο
Διδακτορικό, συναφές με το αντικείμενο
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
Πιστοποιητικό εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων
Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια
Βεβαιώσεις υπηρεσίας που αποδεικνύουν την
εργασιακή τους εμπειρία στο αντικείμενο των
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη διδακτική τους
εμπειρία στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων
ειδικοτήτων
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, για την απόδειξη
γνώσης ξένης γλώσσας
Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σημειώνεται κατά περίπτωση με X. Να προσδιοριστούν οι τίτλοι σπουδών, κλπ)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

