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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΥΔ 
 

Τυπικά προσόντα για θέση Βοηθού Νοσηλευτή 
 

α/α Τυπικό Προσόν 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 
Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές 
Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

2 
Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:  
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
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3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται 
4 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975 
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 Αρ. Πρωτ. 120/23-

10-2020  
Αρ. Πρωτ. 121/26-

10-2020 
Αρ. Πρωτ. 122/26-

10-2020 
Αρ. Πρωτ. 123/26-

10-2020 

 
1 

Ειδικές 
Γνώσεις 

1.Ξένες Γλώσσες  0-6 βαθμοί 
(2 βαθμοί για κάθε 
καλή γνώση ξένης 
γλώσσας) 

    

2.Παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/σεμιναρίων σχετικά με το 
αντικείμενο της θέσης 
(βαθμολογούμενα έως τρία) 

0-9 βαθμοί 
(3 βαθμοί για κάθε 
διακριτό αντικείμενο) 
 

    

    

    

2 

Εργασια
κή  

Εμπειρί
α 

 
1.Ειδική εργασιακή εμπειρία στο 
αντικείμενο της θέσης 
(βαθμολογούμενη έως 5 έτη εργασίας) 

 

0-30 βαθμοί 
(6 βαθμοί ανά 
συμπληρούμενο έτος 
εργασιακής εμπειρίας) 

    

3 
Κοινωνι

κά 
Κριτήρι

Άτομα με Αναπηρία ή Γονέας ατόμου με 
αναπηρία 0 ή 10 βαθμοί 
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α 

4 Εκτίμηση-Αξιολόγηση Προσωπικότητας-Προσωπική 
συνέντευξη 0 έως 30 βαθμοί     

5 Εντοπιότητα (Δημότες Δήμων Ηπείρου)  0 ή5 βαθμοί     

6 Βαθμός Πτυχίου 5έως 10 βαθμοί 
   

 

 
Σύνολο 5-100 βαθμοί 

42 
 

 69 
 

 Σειρά Κατάταξης  2 Απορρίπτεται 
λόγω έλλειψης 

τυπικού 
προσόντος 

1 Απορρίπτεται 
λόγω έλλειψης 

τυπικού 
προσόντος 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ένας (1 ) υποψήφιος είναι επιτυχών, ένας (1) επιλαχών και δύο (2) απορριφθέντες.  
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της δομής. Εφόσον προκύψουν επί πλέον ανάγκες θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης ο 
οποίος θα ισχύει για ένα (1) έτος. 
Τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίησή τους (έως την 16:00 της τελευταίας ημέρας). Η απόφαση της διοίκησης επί της 
ένστασης κοινοποιείται στον/ην ενιστάμενο/η εντός 2 ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

 
Η δημοσιοποίηση της βαθμολογίας των υποψηφίων  αφορά μόνο τη συνολική και όχι την επιμέρους βαθμολογία λόγω ύπαρξης κοινωνικών 
κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσων συμμετέχουν στην προκήρυξη. Ο/Η 
αιτών/ούσα έχει δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την επιμέρους  βαθμολόγησή του. 
 

Ιωάννινα, 11/11/2020 
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Για την ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Αναστασία-Νατάσα Μπέγκα 

 


