Ο ΝΟΣ
ΙΚ

Ο

ΜΕ
ΚΟ ΙΟ

ΧΙ
ΨΥ ΑΤΡ

ΑΔΑ: Β4ΒΟ469Η5Ω-ΕΙ3

ΤΙΚΗΣ
ΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Χαϊδάρι
26 Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ. : 9484
Προς: Το Προσωπικό του Ψ.Ν.Α.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Κ.Ε.Κ.) ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

Σύμφωνα με την αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 Κοινή Υπουργική
Απόφαση(Φ.Ε.Κ. 1999/15-9-2009) απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη
λειτουργία του Κ.Ε.Κ. του Νοσοκομείου, είναι η στελέχωση του με το ακόλουθο
προσωπικό:
 Διευθυντής Κ.Ε.Κ.
Απαιτούμενα Προσόντα:
-Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση τουλάχιστον τριών ετών
είτε εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην κατάρτιση ενηλίκων. Ως
εκπαιδευτική εμπειρία νοείται η εμπειρία στον σχεδιασμό, στην οργάνωση , στην
υλοποίηση ,στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εμπειρία είναι μόνο διδακτική ,θα πρέπει να
βεβαιώνεται για κάθε έτος διδασκαλίας τουλάχιστον 150 ωρών.
-Να μην έχει οποιαδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ. , εκτός αυτής του
εκπαιδευτή.
Συνεκτιμώνται:
-Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτλοι
σπουδών της αλλοδαπής, συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την
ισοτιμία ή και την αντιστοιχία.
-Οι αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης
γλώσσας
-Η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών.
Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 124.62, Χαϊδάρι
Τηλ. : 2132054155, 2132054248, - FAX : 2132054242,
e-mail: progee2@psyhat.gr, progee4@psyhat.gr
Πληροφορίες : Φυντικάκη Στυλιανή,Παπανικολάου Γεωργία
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 Διευθυντής Κατάρτισης
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχοι
τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την
ισοτιμία ή και την αντιστοιχία.
-Να διαθέτει είτε αποδεδειγμένη τετραετή εμπειρία στην κατάρτιση ενηλίκων ή
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών μετά το πέρας των
σπουδών του σε θέματα συναφή με την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ. , εκ των οποίων το
ένα τουλάχιστον να είναι εκπαιδευτική εμπειρία. Ως εκπαιδευτική εμπειρία νοείται
η εμπειρία σον σχεδιασμό, στην οργάνωση , στην υλοποίηση ,στη διδασκαλία και
στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση που η
εκπαιδευτική εμπειρία είναι μόνο διδακτική ,θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε
έτος διδασκαλίας τουλάχιστον 150 ωρών. Η ανωτέρω εκπαιδευτική εμπειρία δεν
μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου διδακτική είτε αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία τεσσάρων ετών μετά το πέρας των σπουδών του σε θέματα συναφή με την
εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ. , εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έτος να είναι
εκπαιδευτική εμπειρία ,όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω.
- Να μην έχει οποιαδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ. , εκτός αυτής του
εκπαιδευτή.
Συνεκτιμώνται:
-Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών της
αλλοδαπής, συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από
πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή και την
αντιστοιχία.
-Οι αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης
γλώσσας
-Η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών).
-Η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών.
 Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης
Απαιτούμενα Προσόντα:
-Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχοι
τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την
ισοτιμία ή και την αντιστοιχία.
-Να έχει τριετή εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών του στην κατάρτιση
ενηλίκων ,σε αντικείμενο συναφές με την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ. Ως εκπαιδευτική
εμπειρία νοείται η εμπειρία στον σχεδιασμό, στην οργάνωση , στην υλοποίηση
,στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην
περίπτωση που η εκπαιδευτική εμπειρία είναι μόνο διδακτική ,θα πρέπει να
βεβαιώνεται για κάθε έτος διδασκαλίας τουλάχιστον 150 ωρών.
Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 124.62, Χαϊδάρι
Τηλ. : 2132054155, 2132054248, - FAX : 2132054242,
e-mail: progee2@psyhat.gr, progee4@psyhat.gr
Πληροφορίες : Φυντικάκη Στυλιανή,Παπανικολάου Γεωργία
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- Να μην έχει οποιαδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ. , εκτός αυτής του
εκπαιδευτή.
Συνεκτιμώνται:
-Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών της
αλλοδαπής, συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από
πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή και την
αντιστοιχία.
-Οι αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης
γλώσσας
-Η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών).
-Η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών
 Διοικητικό Προσωπικό
Στο Κ.Ε.Κ. που διαθέτει πιστοποιημένες δομές σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια
και που η Κεντρική Δομή του βρίσκεται στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών
–Πειραιώς & Θεσσαλονίκης πρέπει να απασχολούνται κατ΄ ελάχιστον τρία άτομα
στην Κεντρική Δομή ως διοικητικό προσωπικό.
Συνεκτιμώνται : α)η χρήση Η/Υ β) η πρότερη ενασχόληση με προγράμματα
κατάρτισης ενηλίκων και γ)η γνώση μίας ξένης γλώσσας.
Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα ασκεί τα καθήκοντα του παράλληλα με τα
καθήκοντα που του έχει αναθέσει η υπηρεσία.
Η επιλογή των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το Κ.Ε.Κ. του Νοσοκομείου θα
επιλεγεί από επιτροπή που θα συσταθεί με Απόφαση Διοικητή για το σκοπό αυτό
και θα αποτελείται από τους:
-Αναπληρωτή Διοικητή
-Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
-Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
-Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
-Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
όπως υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 30 Απριλίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με το Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ψ.Ν.Α. στα τηλ. :
2132054155, 2132054248, 2132054257, 2132054148 .

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ. Τμημ. της Γραμματείας

Ο Διοικητής
Όθωνας Μ. Χαραλαμπάκης

Ιωάνννης Μητροθανάσης
Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 124.62, Χαϊδάρι
Τηλ. : 2132054155, 2132054248, - FAX : 2132054242,
e-mail: progee2@psyhat.gr, progee4@psyhat.gr
Πληροφορίες : Φυντικάκη Στυλιανή,Παπανικολάου Γεωργία
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Διοικητή
Αναπληρωτή Διοικητή Ψ.Ν.Α.
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α.
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α.
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α.
Επιστημονικό Συμβούλιο Ψ.Ν.Α.
Ο.Δ.Ε. – Διαύγεια Ψ.Ν.Α. (κ. Κυβέλου Α.)
Τμήμα Πληροφορικής Ψ.Ν.Α. (με την παράκληση για ανάρτηση του
παρόντος στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)
Σύλλογο Εργαζομένων Ψ.Ν.Α.
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