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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

4
η
 Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

 

 

                              

 

                             ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 17.1.2018 

                              

                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  275 

 

 

 

 

ΕΚ ΝΕΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στο Δ.Ι.Ε.Κ. 

του Π.Γ.Ν. Έβρου» 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθμ. 87/Δ.Σ 27/8-11-2017 απόφαση του Δ. Σ. του Π.Γ.Ν.Ε και την αριθμ. Θ37/Δ.Σ 

2/15.1.2018 τροποποιητική αυτής . 

2. Τις διατάξεις:  του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005  

3. Τις διατάξεις:  του άρθρου 58 του Ν. 4316/2015 

4. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.12972/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

5. Το  αριθμ. Γ4α/ΓΠ 73331/23-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας σχετικά με την δυνατότητα  μετάταξης ή απόσπασης/μετακίνησης 

νοσηλευτών από το Νοσοκομείο στο ΔΙΕΚ 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου πρώτου του Ν.3839/2010 

7. Τις λειτουργικές ανάγκες του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Αλεξ/πολης      

ΚΑΛΕΙ  

 

           Τους υπάλληλους της κατηγορίας  ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής , οι οποίοι υπηρετούν στο 

Π.Γ.Ν. Έβρου (Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου) και ενδιαφέρονται για την προσωρινή 

ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Π.Γ.Ν. Έβρου, με αντίστοιχη μετακίνηση 

..του/της από την Νοσηλευτική Υπηρεσία στο Δ.Ι.Ε.Κ, για τα εκπαιδευτικά έτη 2017-2018 & 

2018-2019, να υποβάλουν αίτηση  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο Τμήμα Γραμματείας 

του ΠΓΝΑ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  αρχομένης από  17.1.2018,  έως και 22.1.2018 

και ώρα 12η μεσημβρινή.   

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Να είναι υπάλληλοι της κατηγορίας  ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής  

 (Εξαιρούνται οι : ΤΕ Μαιών και ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας) 

 Να υπηρετούν στο Π.Γ.Ν.Εβρου (Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου)  

 Να έχουν προϋπηρεσία   τουλάχιστον δέκα (10) ετών 

 Να έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

 Να έχουν Διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡIΤΗΡΙΑ  

 Μεταπτυχιακό  

 Διδακτορικό 

 Γνώση Η/Υ 

 Ξένη γλώσσα 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Βαθμός πτυχίου Βαθμός επί εκατόν δέκα (110) μονάδες  

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό 

αντικείμενο Νοσηλευτικής 

Τετρακόσιες  (400)  μονάδες  

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο  γνωστικό 

αντικείμενο      της Εκπαίδευσης                                                     

Τριακόσιες (300) μονάδες 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε άλλο  γνωστικό 

αντικείμενο                                                            

Διακόσιες (200) μονάδες 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές με την 

Νοσηλευτική   

Διακόσιες (200) μονάδες 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές με την 

εκπαίδευση 

Διακόσιες (100) μονάδες 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο  γνωστικό 

αντικείμενο   του τομέα της υγείας                                                         

Πενήντα (50) μονάδες 

Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων 

Υγείας ή με τη Διοίκηση και τα Οικονομικά  

Εκατό (100) μονάδες 

Γνώση ξένης γλώσσας   

Proficiency  

 

Εβδομήντα (70) μονάδες  

Lower:  

 

Πενήντα (50) μονάδες  

Γνώση χειρισμού Η/Υ  

Α) Επεξεργασία κειμένου 

Β) Υπολογιστικών φύλλων 

Γ) Υπηρεσιών διαδικτύου 

Ογδόντα  (80) μονάδες 

Εμπειρία στο αντικείμενο προς κάλυψη θέσης 

(εκπαίδευση)  

Χίλιες (1000) μονάδες για τα πέντε (5) 

υποχρεωτικά έτη. (200 ώρες εκπαίδευσης  

για το κάθε  έτος)  

Επιπρόσθετα  

Μία (1) μονάδα για κάθε επί πλέον ώρα 

εκπαίδευσης πλέον των 1000 μονάδων 

Διοικητική  Εμπειρία (Θέση προϊσταμένου) 

οποιαδήποτε βαθμίδας) 

Εκατό (100) μονάδες για τα δύο (2) 

υποχρεωτικά έτη.  

Επιπρόσθετα  

Πενήντα (50) μονάδες για κάθε επιπλέον 

έτος 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Τριακόσιες (300) μονάδες για τα πρώτα 

δέκα (10) υποχρεωτικά έτη   

Επιπρόσθετα  

Τριάντα (30)  μονάδες για κάθε επιπλέον 

έτος 

 

Επισημαίνεται ότι όσοι  έχουν υποβάλλει μέχρι πρότινος σχετικές αιτήσεις, με την 

αριθμ. 6679/15.12.2017 πρόσκληση,  θα  πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση,   χωρίς  

την  υποβολή εκ νέου όλων των δικαιολογητικών  τα οποία ήδη έχουν καταθέσει στην 

προγενέστερη αίτησή τους, η οποία πρέπει να μνημονεύεται. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

 


