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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Της  14ης /27.5.22  Τακτικής   Συνεδρίασης  
Του  Διοικητικού Συμβουλίου 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
(ΦΕΚ 410/19.05.2022 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) 

Αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης  
 

     ΘΕΜΑ 2Ο :   Κριτήρια  επιλογής / μοριοδότησης  προσόντων  για  την  Πλήρωση μιας 
θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Γενικού Νοσοκομείου 

Διδυμοτείχου».  

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου 

αφού έλαβε υπόψη του: 

 

1. Tην  αριθ. Θέμα 2ο/ Δ.Σ 13ο/20-5-2022 απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου   
του  Γ.Ν.Διδ/χου (ΑΔΑ:Ψ8Μ64690Β9-108) περί Ανασυγκρότησης της 
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης 
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου λόγω λήξης της θητείας της και  
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της 
Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας Επιτήρησης Λοιμώξεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 της αριθμ.  Υ1.Γ.Π.114971/18-2-2014 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Τ.388β΄/2014).  

2. Τις  διατάξεις του άρθρου 9 της αριθμ.  Υ1.Γ.Π.114971/11-2-2014 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Τ.388β΄/2014).  

3. Την  ανάγκη  καθορισμού  των  κριτηρίων  επιλογής /  μοριοδότησης  
προσόντων του/της Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας Επιτήρησης Λοιμώξεων   για 
την πλήρωση της θέσης του/της Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας Επιτήρησης 
Λοιμώξεων του  Γ.Ν.Διδ/χου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της 
αριθμ.  Υ1.Γ.Π.114971/11-2-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Τ.388β΄/2014),  τα  οποία   θα  συμπεριληφθούν  στην πρόσκληση  
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης αυτής. 

4. Την εισήγηση της Διοικητικής Διευθύντριας  του Γ.Ν.Διδ/χου.  
Μετά από  διαλογική  συζήτηση…    

                                                       Ομόφωνα αποφασίζει 

 
1.   Τον   καθορισμό  των  κριτηρίων  επιλογής /  μοριοδότησης  προσόντων 

του/της Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας Επιτήρησης Λοιμώξεων   για την 
πλήρωση της θέσης του/της Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας Επιτήρησης 
Λοιμώξεων του  Γ.Ν.Διδ/χου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της 
αριθμ.Υ1.Γ.Π.114971/11-2-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Τ.388β΄/2014),  τα  οποία   θα  συμπεριληφθούν  στην πρόσκληση  
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης αυτής  ως εξής: 
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Α) ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : 

Ø Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής ΠΕ ή Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής ΤΕ ή 
Πτυχίο Επισκεπτών/τριών  Υγείας ΤΕ. 

Ø Οργανική θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
Ø Κλινική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην κλινική νοσηλευτική. Στο 

σύνολο των ετών δεν συμπεριλαμβάνονται μακροχρόνιες άδειες  
(εκπαιδευτικές, κυήσεως, ανατροφής τέκνων, άνευ αποδοχών, κα.). 

 

 Β)    Μοριοδότηση  για τα κάτωθι: 
Ø Προϋπηρεσία σε Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων = 50 μόρια ανά έτος.  

Μεταπτυχιακοί τίτλοι στις Λοιμώξεις, στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στην 
Επιδημιολογία, στη Δημόσια Υγεία και στη ΜΕΘ = 300 μόρια ανά τίτλο. Ο  
δεύτερος  τίτλος  = 200 μόρια. 

Ø Η κλινική εμπειρία σε χειρουργείο περισσότερο από ένα εξάμηνο (Δεν 
μοριοδοτείται η κλινική εμπειρία στη ΜΑΦ ) =  15μόρια   ανά εξάμηνο, μετά 
το πρώτο εξάμηνο. 

Ø Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των λοιμώξεων ήτοι: 
· Παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα σχετικών με τον έλεγχο λοιμώξεων = μέγιστο 100 μόρια   ο 
πρώτος  υποψήφιος και αναλογικά οι υπόλοιποι. 

· Ενασχόληση με τον έλεγχο των λοιμώξεων ως «Σύνδεσμος 
Λοιμώξεων» στα κλινικά τμήματα =  50 μόρια. 

Ø Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή άλλης επίσημης Γλώσσας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης : 

· Επίπεδο Β2 =  20μόρια 
· Επίπεδο C1=   30μόρια 
· Επίπεδο C2= 40μόρια, 

καθώς   και  γνώση χειρισμού Η/Υ, πιστοποιημένη βάσει πτυχίου (word, 
excel, internet, PowerPoint, SPSS) =  10 μόρια έκαστο πτυχίο.  

Ø Τα Δελτία Αξιολόγησης Εργαζομένου, της τελευταίας 5ετίας, με επικέντρωση 
στα ειδικά χαρακτηριστικά, όπως συναδελφικότητα, συνεργασιμότητα, 
επικοινωνία, πειθώ, παρακίνηση και διάχυση των γνώσεών του = βαθμός κάθε 
έτους (με άριστα το 100) *5 
 

2. Η πρόσκληση να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του 
Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, να αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων, να ενημερωθούν όλες οι νοσηλευτικές μονάδες 
 

3. Τον  ορισμό  τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο της Ε.Ν.Λ. και την Διευθύντρια της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Διδ/χου, η οποία επιτροπή, καλείται να 
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υποβάλει την αξιολόγησή της στο Δ.Σ.  εντός επτά (7) εργασίμων ημερών 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων. 

 
4. Μέχρι την επικύρωση της επιλογής του Νοσηλευτή Λοιμώξεων, η μέχρι 

σήμερα Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων να συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της και 
εν συνεχεία υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενό της με πρωτόκολλο 
παράδοσης παραλαβής.  

               Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 
                             και  διαβιβάζεται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες. 

                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

                            ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η  Γραμματέας 

Του Δ.Σ. του Γ.Ν.Διδ/χου 

  

 Ελευθερία Χρησίμου 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΔΕΛΙΜΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΑΡΚΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ. 

 

 

     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΥ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                           
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