
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63243b0670128e28a82c63c5 στις 16/09/22 12:52

1

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                    Χαϊδάρι,  16 /09/2022
Τηλ: 2312046109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ «ΓΕΜΕΛΕΙΟ» Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»», ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

     Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022 (ΦΕΚ 2712/Β΄) ΥΑ «Ορισμός ειδικοτήτων 
που θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά την εκπαιδευτική 
περίοδο 2022-2023»,

2. Την παρ.2 , 5, και 6, του άρθρου 27 της υπ’ αριθμ.Γ6α/ΓΠ.7037/9-8-2022 (ΦΕΚ 
4445/B΄) απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του ΙΕΚ 
ΕΚΑΒ»,  

3. Το αρθρ. 6 της υπό στοιχεία Κ1/104717/10-8-2020 (ΦΕΚ 3393/Β΄) Απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου 
Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των  Δ.Ι.Ε.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. Κ5/124304/4-10-2021(ΦΕΚ4662/Β΄) Απόφασης  και ισχύει, 

4. Τον οδηγό σπουδών των ΙΕΚ,  ειδικότητας: « Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με 
ειδικές παθήσεις», της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

5. Την υπ΄ αριθ.26085/15-09-2022 εισήγηση του Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ. «ΓΕΜΕΛΕΙΟ», κ. 
Ιάκωβου Χάμο, με θέμα «Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για το εκπαιδευτικό 
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έτος 2022 – 2023, Χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2022Β΄και Εαρινό εξάμηνο 
κατάρτισης 2023Α΄ 

6. Το γεγονός ότι κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023,  θα λειτουργήσει στο 
«ΓΕΜΕΛΕΙΟ» Δ.Ι.Ε.Κ.  του νοσοκομείου μας, ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής  
ατόμων με ειδικές παθήσεις», Χειμερινό Εξάμηνο κατάρτισης 2022Β΄ (Α΄ και Γ΄  
εξάμηνο) & Εαρινό Εξάμηνο κατάρτισης 2023Α΄(Β΄ και  Δ΄ εξάμηνο), όπου σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα διδάσκει κατά 
προτεραιότητα το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο Διευθυντής του   Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς 
και Ιατροί, Νοσηλευτές και Ψυχολόγος του Νοσοκομείου, όπου λειτουργεί το 
Δ.Ι.Ε.Κ, σε πρωινό ωράριο (εντός ωραρίου) άνευ αμοιβής. (σχετ. 2).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όσοι υπάλληλοι του Νοσοκομείου των κάτωθι αναφερόμενων κλάδων και ειδικοτήτων,

ενδιαφέρονται για απασχόληση ως εκπαιδευτές στο «ΓΕΜΕΛΕΙΟ» Δ.Ι.Ε.Κ., να υποβάλλουν 

σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. από 19 -9-2022 έως και 23-9-

2022 και ώρες 9:00π.μ.-14:00μμ.

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

 Χειμερινό Εξάμηνο 2022 Β΄
(από 03-10-2022 έως 14-02-2023)

Εξάμηνο Φοίτησης Α΄

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

1 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1  (θεωρία)
- Φαρμακοποιός, Ιατρός, 
Οδοντίατρος, Πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ 
Νοσηλευτικής

2
ΥΓΙΕΙΝΗ - 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 1  ( θεωρία)

   

- Ιατρός,  Νοσηλευτής / τρια    
ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού τίτλου στη 
Δημόσια Υγεία) ή  Υγειονολόγος 
ΤΕΙ ειδικότητας Δημόσιας Υγείας.
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3
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (Ε)

3 (εργαστήριο)
- Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Νοσηλευτικής. 

Εξάμηνο Φοίτησης Γ΄ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι 
(ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

4 (εργαστήριο)

- Πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ 
Νοσηλευτικής (κατά 
προτίμηση κάτοχος τίτλου 
ψυχιατρικής νοσηλευτικής 
ειδικότητας)

.
2 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2  ( θεωρία) - Πτυχιούχος  Ψυχολόγος

Εαρινό Εξάμηνο 2023Α΄
(από 16-02-2023 έως 30-06-2023)

Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν από τη σύνθεση των τμημάτων 

και αφού συμπληρωθεί το υποχρεωτικό ωράριο των υπηρετούντων στο «ΓΕΜΕΛΕΙΟ» Δ.ΙΕΚ 

εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, η ανάθεση μαθημάτων και η κατανομή 

των διδακτικών ωρών θα γίνει σε Ιατρούς και Νοσηλευτές/τριες,  1-15 Φεβρουαρίου 2023.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Ιατροί, Νοσηλευτές, και Ψυχολόγοι που 
υπηρετούν στο  Ψ.Ν.Α   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά 
μάθημα.

Η διδασκαλία θα γίνεται εντός του ωραρίου, χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία 
του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα για τους Νοσηλευτές,-τριες οι οποίοι για να επιλεγούν 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την έναρξη ή και κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, το Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται να χρησιμοποιήσει 
εκπαιδευτές από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
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Η Επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση, τα 
οποία ορίζονται στην υπ΄αρ. Πρωτ. Κ1/104717/10-8-2020 (ΦΕΚ 3393/Β΄) Απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της 
Κ5/124304/4-10-2021(ΦΕΚ4662/Β΄) Απόφασης «Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.».

Σύμφωνα με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες, το 
Δ.ΙΕΚ θα προβεί σε κατανομή των εκπαιδευτών ανά ειδικότητα και ανά μάθημα και η 
έγκριση τους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και τον Υπουργό 
Υγείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία παρατίθενται παρακάτω, 
υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Δ.Ι.Ε.Κ.  του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» από 
19/09/2022 έως 23/09/2022,    και ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

1 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

2 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

 α) Βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται 

 β) Μεταπτυχιακό, συναφές με το αντικείμενο 

 γ) Διδακτορικό, συναφές με το αντικείμενο 

 δ) 

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 πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και τον 
πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία 

4 

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 ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
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5 
Βεβαιώσεις υπηρεσίας που αποδεικνύουν την εργασιακή τους εμπειρία στο 
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

6 
Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη διδακτική τους εμπειρία στο αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

7 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας 

8 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 

9 Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 29

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)  27

1.1.α Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο 
των διδασκόμενων μαθημάτων

7

1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος   8

1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος 4

1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 5

1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 2

1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 1

Το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 27

 1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 
Στο αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, 
με μέγιστο αριθμό μορίων 2 (Μοριοδοτείται η παρακολούθηση 
αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) (Δεν μοριοδοτούνται 
επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.) 

 2 
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2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 18) 

18   

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των 
μαθημάτων 

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 13) 

 13  

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 μορίων 2 για το σύνολο των δομών 
τυπικής εκπαίδευσης. 

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράτε 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  

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 μόριο ανά έτος) 

   

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 μόριο ανά έτος) 

   

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(0.5 μόριο ανά έτος 

   

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, εκτός  ΙΕΚ 
(1  μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

 3  

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40   

Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των 
διδασκόμενων μαθημάτων (2 μόρια ανά έτος με ανώτερο 
τα 40 μόρια) 

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, 
αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις 
ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης 
επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο 
έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική 

  40  
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ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται 
αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση. (δεν 
συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην 
τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη 
μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία)

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 13   

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  3  

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   2 

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   3

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  2  

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   2 

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 

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 

 3  

4.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
(N. 3879/2010 (Α΄ 163))

5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Σε υποψηφίους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της 
βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής: 
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 Γονείς τρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών  (γονέας και τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων οικογενειών (γονέας και τέκνα)

ΑμΕΑ (Γονείς και ο ίδιος)

Απαραίτητη η κατάθεση των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

10%

10%

10%

10%

 

 

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 π.χ Τίτλος Νοσηλευτικής  
Ειδικότητας. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία 
μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα 
οποία είναι προ απαιτούμενα 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.

Η επιλογή των εκπαιδευτών  γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
1. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων 

που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών(άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). 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 σχετικών τίτλων σπουδών 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. 
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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  μοριοδότησης 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 . 
5. Οι αξιολογικοί πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δ.Ι.Ε.Κ. του 
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» καθώς και τα τελικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας των τυχόν ενστάσεων.
6. Σύμφωνα με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες, το 
Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» θα προβεί σε κατανομή των εκπαιδευτών ανά 
ειδικότητα και ανά μάθημα. 
7. Ο Τελικός πίνακας κατάταξης και η ανάθεση  διδακτικών ωρών εγκρίνονται από το Δ. Σ. 
του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ».
8. Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των εκπαιδευτών, ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. του 
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 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. του  Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας για ανάθεση 
ωρών διδασκαλίας.

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 Ψ.Ν.Α 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της 
ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στο πίνακα ανακοινώσεων του  Δ.Ι.Ε.Κ..
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. 

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ».

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την υπογεγραμμένη αίτηση τους, θα 
γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του  Δ.Ι.Ε.Κ. «ΓΕΜΕΛΕΙΟ»  
Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», από 19/09/2022 έως και 23/09/2022.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα 
παρέχονται στα τηλ.  2132046169 & 2132046269 κατά τις ώρες 8:30π.μ έως τις 14:00 
«ΓΕΜΕΛΕΙΟ» Δ.Ι.Ε.Κ.  Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ».
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ΧΛΩΡΟΣ

3) «ΓΕΜΕΛΕΙΟ»  Δ.Ι.Ε.Κ
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