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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ
ΝΟΗΛΔΤΣΔ/ΣΡΙΔ - ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΚ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ
ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ 2020-2021
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμαλδξνύπνιεο
Έρνληαο ππόςε
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξώζεθαλ
θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.
2. Σελ ππ΄αξηζκ. Τ4α/39504 /10.4.2012 Κ.Τ.Α (ΦΔΚ 1156/β/10.4.2012) «Οξγαληζκόο ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο»
3. Σν άξζξν 2 ηνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α /01-03-02012) « Ννζνθνκεία ΔΤ – Δληαία ΝΠΓΓ»
κε ηζρύ από 01-01-2013, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
4. Σελ ππ΄αξηζκ.Γ2α/10544/16 απόθαζε Κ.Τ.Α., (ΦΔΚ 5505/Β/10.12.2018) « Σξνπνπνίεζε –
ζπκπιήξσζε Οξγαληζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ».
5. Σελ παξ. 1γ & 2α,β,γ ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ Ν. 4600/09-03-2019 «επαλαθνξά δηνηθεηηθήο θαη
πεξηνπζηαθήο απηνηέιεηαο ζε λνζνθνκεία ΔΤ»
6. Σελ ππ΄αξηζκ.Γ4β/Γ.Πνηθ 91633/30.12.2019 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, ε νπνία
δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 1115/ Σ΄ ΤΟΓΓ/ 31.12.019, «Γηνξηζκόο Γηνηθεηή Παλεπηζηεκηαθνύ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο».
7. Σνλ Οξγαληζκό ηνπ ΓΙΔΚ ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δπν (2) ζέζεηο ζηνλ θιάδν ΠΔ 18
Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη είλαη θελέο.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 14 θαη 15 θαη άξζξνπ 38 παξ. 4 ηνπ λ. 4186/2013 (ΦΔΚ
Α΄193) «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.
9. Σελ αξηζκ. πξση. 5954/23-06-2014 Απόθαζε (ΦΔΚ 1807/Α΄/02-07-2014) «Καλνληζκόο
Λεηηνπξγίαο Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.).
10. Σελ αξηζ. Γ4α/ΓΠ. 55004/15 Κ.Τ.Α (ΦΔΚ 2049/Β΄/06-07-2016) Αλαπιεξσηώλ ππνπξγώλ
Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Τγείαο θαη Οηθνλνκίαο κε ζέκα «Ρύζκηζε
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ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ην πξνζσπηθό θαζώο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηα Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ) ηνπ Ν.
4186/2013, αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο».
Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π. 64736/1-9-2017 Απόθαζε «Γηαδηθαζία – θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή
εθπαηδεπηώλ γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ ζηα Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(ΓΙΔΚ)» ηνπ Ν.4186/2013 αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.12972/22-5-2015 Απόθαζε (ΦΔΚ 1038/ Β΄/ 03-06-2015) «Ίδξπζε
Γεκνζίσλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.1566/85.
Σελ αξηζκ.1589/21-3-2017 Γηαπηζησηηθή πξάμε Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν.Έβξνπ (ΦΔΚ 1757/Β΄/2205-2017) κε ζέκα «Απηνδίθαηε κεηαθνξά θαη έληαμε νξγαληθώλ ζέζεσλ ηεο ΔΠΑ Βνεζώλ
Ννζειεπηώλ ζην Γ.Ι.Δ.Κ.».
Σελ αξηζκ.ΚΙ/122418/25-7-2016 Απόθαζε ηεο Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο
(Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) κε ζέκα «Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζηα
Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΙΔΚ) θαη ζηηο Γεκόζηεο ρνιέο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΔΚ) ηνπ λ. 4186/2013 (Α’ 193).
Σελ αξηζκ. Κ1/122450/25-07-2018 Απόθαζε (ΦΔΚ 3007/Β/25-7-2018) «Κξηηήξηα θαη
δηαδηθαζία επηινγήο Δθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζηα Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (ΓΙΔΚ) ηνπ Ν.4186/2013 (ΦΔΚ Α΄193)».
Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4623/2019 (Φ.Δ.Κ 134/Α΄/2019) όπνπ αλαθέξεηαη ην εμήο:
«Από 01-09-2020 ε Πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεπηηθή Δπάξθεηα (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) απνηειεί
πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ εθπαηδεπηήο λα ζπκκεηάζρεη ζε ρξεκαηνδνηνύκελν από δεκόζηνπο
πόξνπο πξόγξακκα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο».
Σελ ππ.αξηζ. Γ4α/Γ.Π.38396/16-7-2020 (Φ.Δ.Κ 2881/Β΄/2020) «Λεηηνπξγία Γεκνζίσλ
Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ) αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο,
εθπαηδεπηηθήο πεξηόδνπ 2020-2021».
Απεπζύλεη

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα δύν (2) Nνζειεπηέο/ηξηεο* θαηεγνξίαο Σ.Δ. (πηπρίν
Σ.Δ.Ι. ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ.) θαη κε Πηπρίν παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ή πηπρίνπ
Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ρνιήο Νεπηαγσγώλ ή Καζεγεηηθήο ρνιήο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή θαη
αιινδαπήο θαη κε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζνύλ από ηελ
Γηεύζπλζε Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΠΓΝΑ ζην ΓΙΔΚ, σο εθπαηδεπηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ θαηάξηηζεο ηνπ ΓΙΔΚ Π.Γ.Ν. Αιεμ/πόιεο, γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2020-2021 θαη γηα ηα
παξαθάησ καζήκαηα:
Δμάκελν: Γ, δηδαθηηθό έηνο, 2020 Β
Μάζεκα: Ννζειεπηηθή (Πξαθηηθή ζην Ννζνθνκείν ΙΙ)
Δμάκελν: Β΄, δηδαθηηθό έηνο, 2021 Α
Μάζεκα: Ννζειεπηηθή (Πξαθηηθή ζην Ννζνθνκείν Ι)
Δμάκελν: Γ΄, δηδαθηηθό έηνο, 2021 Α
Μάζεκα: Ννζειεπηηθή (Πξαθηηθή ζην Ννζνθνκείν ΙΙΙ)
*Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν πξώηνο επηιεγώλ ζα είλαη πιήξνπο απαζρόιεζεο γηα ην δηδαθηηθό έηνο 20202021, ελώ ν δεύηεξνο ζα απαζρνιείηαη γηα ηξεηο (3) εκέξεο εβδνκαδηαίνο γηα ην δηδαθηηθό έηνο
2021.
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηα νπνία ζα
θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμαλδξνύπνιεο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ
Παξαζθεπή 25/09/2020 θαη ώξα 14:00 κ.κ. Σα δηθαηνινγεηηθά δε ρξεηάδεηαη λα είλαη
επηθπξσκέλα, ζύκθσλα κε ην Ν.4250/2014. Πιεξνθνξίεο ζηα ηει.25513 52233 & 25513
52234.





Πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ.
Βεβαίσζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζόκελσλ
εηδηθνηήησλ.
Αληίγξαθα επηκνξθώζεσλ, δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, μέλσλ γισζζώλ, γλώζεο Η/Τ ζύκθσλα
κε ηα πξνβιεπόκελα ηεο πξόζθιεζεο

Η Δπηινγή ησλ εθπαηδεπηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ
όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ. αξ. Κ1/122450/25-07-2018 Απόθαζε (ΦΔΚ 3007/Β/25-7-2018)
«Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία επηινγήο Δθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζηα Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΙΔΚ) ηνπ Ν.4186/2013 (ΦΔΚ Α΄193)».
ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ
Η κνξηνδόηεζε γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζην Γεκόζην Ιλζηηηνύην
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΙΔΚ) ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμ/πόιεο ζα γίλεη σο εμήο:
Α. ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ
1. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ
1.1.
ΣΤΠΙΚΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(συνυπολογιζόμενα
αθροιστικά)Γειώλνληαη από ηνπο ππνςεθίνπο κόλν πηπρία,
κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ.
1.1.α.1 Πηπρίν ΣΔΙ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθό κε ην
αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζόκελσλ εηδηθνηήησλ.
1.1.β Μεηαπηπρηαθό ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ησλ
πξνθεξπζζόκελσλ εηδηθνηήησλ
1.1.γ Γηδαθηνξηθό ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ησλ
πξνθεξπζζόκελσλ εηδηθνηήησλ
Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθό δηδαθηνξηθό) ζηελ
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη ζηε
δηα βίνπ εθπαίδεπζε ιακβάλνπλ ην κέγηζην αξηζκό κνξίσλ
ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθό δηδαθηνξηθό)
ζε άιιεο εηδηθεύζεηο θαηεπζύλζεηο κνξηνδνηνύληαη αληίζηνηρα
κε δύν κόξηα ιηγόηεξν.
Αλ ν ππνςήθηνο έρεη δηδαθηνξηθό θαη κεηαπηπρηαθό ηίηιν
κνηηνδνηείηαη κόλν ην δηδαθηνξηθό δίπισκα
Η θαηνρή δεύηεξνπ κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ
ζπνπδώλ δελ κνξηνδνηείηαη επηπξνζζέησο
1.2. ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ (Από δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο θνξείο
εθπαίδεπζεο)
(Δελ κνξηνδνηνύληαη επηκνξθώζεηο δηάξθεηαο κηθξόηεξεο ησλ
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25 σξώλ, θαζώο θαη Ηκεξίδεο,
Δηεκεξίδεο, Σπλέδξηα θ.ι.π.)
1.2.α ην δηδαθηηθό αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζόκελσλ
ζέζεσλ
(0,25 κόξηα αλά 25σξν, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 2
1.2.β ε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζεζκό ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
(0,25 κόξηα αλά 25σξν, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 2.
1.3.γ ηηο αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (επηκόξθσζε εθηόο
ζεκάησλ
θαηάξηηζεο)
(0,25 κόξηα αλά 25σξν, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 2.
2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
2.1. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ζε ΙΔΚ θαη ΔΚ ζρεηηθή κε
ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζόκελσλ εηδηθνηήησλ
(1 κόξην αλά 200 ώξεο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 8)
2.2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ζε δνκέο ηεο ηππηθήο
Δθπαίδεπζεο [Αλαγσγή γηα κε κόληκν πξνζσπηθό
ζύκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ Τ.Α ΓΠ/200082
(Φ.Δ.Κ. 2844 η. Β΄/23-10-2012)]
Παξερόκελε Δθπαίδεπζε ή Καηάξηηζε ζε Α/ζκηα, Β/ζκηα,
Γ/ζκηα Δθπαίδεπζε, κε κέγηζην αξηζκό ηα 5 κόξηα γηα ην
ζύλνιν ησλ δνκώλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
(Σηε δηδαθηηθή εκπεηξία δελ πξνζκεηξάηαη ρξόλνο άδεηαο άλεπ
απνδνρώλ, εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ή απόζπαζεο ζε ζέζε κε
δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Εμαηξνύληαη όζνη εκπίπηνπλ ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4186/2013 )
2.2.α ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (1 κόξην αλά έηνο)
2.2.β ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ (1 κόξην αλά έηνο)
2.2.γ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ
(0.5 κόξην αλά έηνο )
2.3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ζε άιια πξνγξάκκαηα Με
ΣππηθήοΔθπαίδεπζεο-Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, εθηόο ΙΔΚ
(1 κόξην αλά 250 ώξεο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 5)
3. ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ησλ
πξνθεξπζζόκελσλ εηδηθνηήησλ (1 κόξην αλά έηνο κε αλώηεξν
ηα 10 κόξηα). Ο ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη αλαινγηθά, κε βάζε
ηελ πιήξε απαζρόιεζε δελ ζπλππνινγίδεηαη ε εξγαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ηππηθή ή κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαζώο έρεη
ήδε κνξηνδνηεζεί σο δηδαθηηθή εκπεηξία.
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
4.1. 1ε ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ
4.1.α Καιή γλώζε (επίπεδν Β2)
4.1.β Πνιύ θαιή γλώζε (επίπεδν C1)
4.1.γ Άξηζηε Γλώζε (επίπεδν C2)
4.2. 2ε ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ
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4.2.α Καιή γλώζε (επίπεδν Β2)
0,5
4.2.β Πνιύ θαιή γλώζε (επίπεδν C1)
0,75
4.2.γ Άξηζηε Γλώζε (επίπεδν C2)
1
 Μνξηνδνηείηαη ην αλώηεξν πηζηνπνηεκέλν επίπεδν.
 Οη εθπαηδεπηηθνί θιάδσλ μέλσλ γισζζώλ δελ κνξηνδνηνύληαη γηα ηε γιώζζα
πνπ δηδάζθνπλ (άξζξν 13, παξ. η, ηνπ λ.3848/2010)
4.3. ΓΝΩΔΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΔΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ)
2
Πηζηνπνηεκέλε επηκόξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1 ηνπ
ΤΠΟΠΑΙΘ ή πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ζύκθσλα κε ΑΔΠ
Β. ηελ παξνύζα δηαδηθαζία επηινγήο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη όζνη δηαζέηνπλ ηα
απαξαίηεηα πξνζόληα γηα εθπαηδεπηέο ελειίθσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 14 θαη 15
ηνπ λ.4186/2013 (ΦΔΚ Α’ 193).
Γ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ησλ ζέζεσλ από πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο θαιύπηνληαη
από ηνπο ινηπνύο αηηνύληεο κε βάζε ηε κνξηνδόηεζε ηνπο.
Γ. ηε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ησλ ζέζεσλ κε ηα παξαπάλσ πξνβιεπόκελα θξηηήξηα,
ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην ηε πξνϋπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε
κε απηή ηεο πξόζθιεζεο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ.
*ηα δηθαηνινγεηηθά επηκόξθσζεο πνπ ππνβάιινληαη από ηνλ ππνςήθην ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν επηκνξθσηηθόο θνξέαο (δεκόζηνο ή ηδησηηθόο), ην αληηθείκελν ηεο
επηκόξθσζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηκόξθσζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο
απνθιεηζηηθά ζε ώξεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηκόξθσζε δελ κνξηνδνηείηαη. Ώξεο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή βεβαίσζε κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο επηκόξθσζεο. Δπηκόξθσζε πξνεξρόκελε από εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ή εμακεληαία καζήκαηα
ηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. Δ.Α.Π., Παλεπηζηήκηα, ΑΠΑΙΣΔ, Γηδαζθαιεία) θαη ηα νπνία είλαη
πξναπαηηνύκελα γηα εμνκνίσζε, εμεηδίθεπζε, απόθηεζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δελ
ιακβάλεηαη ππόςε. ΓΔΝ γίλεηαη απνδεθηή ε επηβεβαίσζε σξώλ επηκόξθσζεο κε Τπεύζπλεο
Γειώζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, ζην πιαίζην ηεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππνςεθίσλ.
Η παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010
(ΦΔΚ 112 Α΄) θαη ζηελ ειεθηξνληθή Γηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο www.pgna.gr.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΡΟΤΦΟ
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