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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτών 

(Ιατρών κα Νοσηλευτών) στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου, στα πλαίσια 

διδασκαλίας μαθημάτων κατά το Α΄ & Γ΄ Φειμερινό εξάμηνο, διδακτικού 

έτους 2022-2023. 

Καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό (Ιατρικό & Νοσηλευτικό) του Γ.Ν.Π.Α  

<<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>> για την επιλογή εκπαιδευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου, στα πλαίσια 

διδασκαλίας μαθημάτων κατά το Α΄ & Γ΄ Χειμερινό εξάμηνο, διδακτικού έτους 2022-2023. 

Η επιλογή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για διδασκαλία μαθημάτων γίνεται με την 
ακόλουθη διαδικασία: 

 1. Οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του 

υποψηφίου θα κατατίθενται στο Δ.Ι.Ε.Κ. 

 2. 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. 
 Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων (του 

ΕΟΠΠΕΠ) επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές αυτές 

καλύπτονται από τους λοιπούς αιτούντες με βάση της μοριοδότησής τους. 

 3. 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. 

 4. Ο τελικός πίνακας κατάταξης και η ανάθεση διδακτικών ωρών εγκρίνονται από το Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου. 

 Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των εκπαιδευτών, ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. αποστέλλει 

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται: 

ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή, ειδικότητα, μάθημα που διδάσκεται, οι ώρες διδασκαλίας, με 
συνημμένη την απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας 

για ανάθεση ωρών διδασκαλίας. 

 Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου έχει συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων 
των ενστάσεων που τυχόν θα υποβάλουν  οι υποψήφιοι εκπαιδευτές επί του αριθμού των 

μορίων που έχουν συγκεντρώσει. Όσον αφορά στη μοριοδότηση των υποψηφίων, 

εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την επιλογή εκπαιδευτών ΙΕΚ 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση του 

Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου στις  22-09-2022 & 23-09-2022. Η συγκεκριμένη πρόσκληση 
θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου ( www.paidon-

agiasofia.gr).     Επισυνάπτεται  πίνακας  των μαθημάτων  και των ωρών. 

 

                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                                                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

Κοινοποίηση: 

Διοικητής 

Αναπληρωτής Διοικητής 

Δ/νση  Νοσηλεστικής Υπηρεσίας  

Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας 

Διεσθσντές  Ιατρικών Τμημάτων 

Προϊστάμενοι Τμημάτων Νοσηλεστικής Υπηρεσίας  

Τμ. Διατ. Ανθρ. Δσναμικού 

Πίνακες Ανακοινώσεων 
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