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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΥ
ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους
Εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α., για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021 Β΄ και το
Εαρινό εξάμηνο 2022 Α΄.
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19053/30-06-2021 έγγραφο της Διευθύντριας του Δ.Ι.Ε.Κ., οι ανάγκες του
Δ.Ι.Ε.Κ. σε εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν ως εξής:
«Ένας (1) ψυχολόγος ή Ψυχίατρος για δύο ώρες την εβδομάδα για το μάθημα του Γ εξαμήνου Ψυχολογία –
Νευροψυχολογία.
Ιατρούς και Νοσηλευτές/τριες στους οποίους η κατανομή των διδακτικών ωρών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν από τη σύνθεση των τμημάτων και αφού συμπληρωθεί το υποχρεωτικό ωράριο των υπηρετούντων στο
Δ.Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικών σύμφωνα με τη νομοθεσία.»
Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν άνευ αμοιβής (παρ. 1, άρθρο 17 της Γ4α/Γ.Π.55004152016).
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι (μόνιμοι – Ι.Δ.Α.Χ.), Νοσηλευτές (μόνιμοι –
Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στη
προαναφερθείσα απόφαση.
Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ επιλέγονται κατά
προτεραιότητα παντός άλλου και όπως ορίζεται από το Γ6α/ΓΠ82784/28-11-2018 ΑΔΑ: ΩΗΤ0465ΦΥΟ-ΠΓΓ
παρ.3 από 01/09/2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής
να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από Δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Η επιλογή των Εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην με αριθμ. Κ1/122418/2016
(ΑΔΑ 6ΝΖ14653ΠΣ-1Τ1) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
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.
Σε περίπτωση νέων οδηγιών του Υπουργείου ή αδυναμίας λειτουργίας κάποιου τμήματος του Δ.Ι.Ε.Κ., η
επιλογή των εκπαιδευτών για τη διδασκαλία μαθημάτων παύει να ισχύει (Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει έγγραφη
ενημέρωση)
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.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου θα κατατίθενται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α.
την Τετάρτη 15-09-2021 από τις 8:30πμ έως τις 12:00 μ.μ
Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014.
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών:
α) της ημεδαπής, βασικό πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός
τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών.
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β) Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν
είτε
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής
αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ,
92/51/ΕΟΚ, 99/42/ΕΚ, Τομεακές Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης,
αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης
Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.,
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης
από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία) είτε
 Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ, τον πρώην ΟΕΕΚ, και
τον πρώην ΕΟΠΠ, νυν ΕΟΠΠΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία.
Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν
Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ, τον ΟΕΕΚ, τον ΕΟΠΠ ή άλλη
αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη αντιγράφων των
βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (Από Υπ. Εξ., Πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό,
δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
4. Βεβαίωση υπηρεσίας σε φορέα του Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθμού, ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14 του Ν 2527/1907), από την οποία να
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 31 του Ν.3528/2007 περί άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
5. Για υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται είτε
α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης είτε
β) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
6. Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας απαιτείται είτε
α) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος
είτε
β) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες
εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
7. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.
Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
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1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά) Δηλώνονται
από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το
αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

18

1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

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 ειδικεύσειςκατευθύνσεις 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.

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον
ετών
1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

Οι εμπειροτέχνες
εκπαιδευτές σημειώνουν με
Χ το πεδίο αυτό
6

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών,
καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)
1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2
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1.3.β Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

2

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

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

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)

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 )

5

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
(0,5 μόρια ανά έτος)
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 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων
ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 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 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. Για τους
εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών
ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).
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4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

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)

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

1

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

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)

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

3

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)
5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ
Από 0-6 μήνες
Από 6-12 μήνες
Από 12-18 μήνες
Από 18-24 μήνες
Από 24 μήνες και πάνω
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2%
4%
6%
8%
10%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Τμήμα: Προσωπικού
________________________________________________________
5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό
επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα) Μέλη Πολύτεκνων
10%
Οικογενειών (γονείς & τέκνα) ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)
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 δεν μοριοδοτείται. 'Ωρες 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) 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 υποψήφιου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των
υποψηφίων.
Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27,
παρ. 14 και 15 του Ν. 4186/2013/Α΄193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι
εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα
παντός άλλου.
*Για όλα τα δικαιολογητικά ισχύουν όσα ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
Αποδεικτικό
πολυτεκνίας
-τριτεκνίας
μονογονεϊκής
οικογένειας
Μοριοδοτούνται οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, οι γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων
οικογενειών και οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η πολυτεκνία/τριτεκνία/μονογονεϊκότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικείου δήμου, που
περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της
ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή
πιστοποιητικό της Ανώτερης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.,Π.Ε).Το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4
τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε.
Αποδεικτικά ΑμΕΑ
Απόφαση αρμοδίου οργάνου με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
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 δεν θα ληφθούν
υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
1. Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά
αντικείμενα, απορρίπτονται.
2. Προκειμένου να γίνει η επιλογή θα καταρτισθούν δύο (2) πίνακες,
πιστοποιημένων και μη.
3. 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) ανεργία β)
βαθμός πτυχίου γ) η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ ή
πρώην ΟΕΕΚΤ για τους υποψήφιους του δεύτερου αξιολογικού πίνακα
4. Οι αξιολογικοί πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α. καθώς και τα τελικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας των τυχόν ενστάσεων.
5. Σύμφωνα με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις ανάγκες σε
διδακτικές ώρες το ΔΙΕΚ θα προβεί σε κατανομή των εκπαιδευτών ανά
ειδικότητα και ανά μάθημα.
6. Η διδασκαλία θα γίνεται εντός του ωραρίου, χωρίς να παρακωλύεται η
εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Ιδιαίτερα για τους Νοσηλευτές-τριες
οι οποίοι θα επιλεγούν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
7. Η έγκριση επιλογής του διδακτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση
Υπουργού και όπως ορίζεται από την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.
Γ6α/ΓΠοικ.7710/29-01-2018. Ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την
ολοκλήρωση της επιλογής εκπαιδευτών σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.
Γ4α/ΓΠ64736/01-09-2017 Απόφασης, αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου τη σχετική προς έγκριση απόφαση.
8. Η κατανομή των διδακτικών ωρών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν από την οριστικοποίηση των τμημάτων και τις επιταγές του
οδηγού σπουδών της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές
Παθήσεις».
9. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας κάποιου τμήματος του ΔΙΕΚ η επιλογή
των εκπαιδευτών για την διδασκαλία μαθημάτων παύει να ισχύει.
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία
τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, στη
Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται
του ενιστάμενου απορρίπτονται.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. και αποστέλλονται
ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ψ.Ν.Α. θα παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία
(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).
Ενστάσεις πού 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.
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, έχουν όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν σε οριστική
υποβολή αίτησης και λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος δεν
έχει καταθέσει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της διοικητικής επαλήθευσης στο
ΔΙΕΚ εντός της προθεσμίας, η ένστασή του θα απορρίπτεται.

Μετά την επιλογή ο εκπαιδευτής οφείλει να υπογράψει σχετική σύμβαση στην οποία θα
καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία του ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης και οι λοιπές
υποχρεώσεις.
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Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα του Ψ.Ν.Α. (https:www.psyhat.gr.)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 10/09/2021 από τις 08:30 έως τις 13:30 μ.μ.
Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την υπογεγραμμένη αίτησή τους, θα
γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α. όπως
αναφέρεται στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της παρούσας πρόσκλησης.
Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα
παρέχονται στο τηλ.: 213 20 54 177.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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