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ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                
Ταχ. Διεύθυνση: Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων  
Πληροφορίες : Κύρκου Μαρία 
Τηλέφωνο : 26510-94862 
E-mail : syd.elpidazois@gmail.com 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΥΔ 

α/α Τυπικό Προσόν

1

Κάτοχος Πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕ/ΠΕ 

(Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας)

2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ (αποδεδειγµένη) στα αντικείµενα:  
(i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3 Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

4 Ηλικία: γεννηµένοι-ες µετά την 1-1-1975
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (1) ένας υποψήφιος είναι επιτυχών και δύο (2) επιλαχόντες. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
δοµής. Ο πίνακας έχει ισχύει 1 έτος. Τυχόν ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού µπορούν να υποβληθούν στον 
φορέα διενέργειας του διαγωνισµού εντός δύο (2) 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 3 ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στην 
περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος µε την περισσότερη προυπηρεσία  
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, 5/12/2022  
Για την ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Στασινού Δήµητρα  

Αρ.Πρωτ.:340/25-11-2022 Αρ.Πρωτ.:341/26-11-2022 Αρ.Πρωτ.:342/1-12-2022

Σύνολο βαθµών 45 30 55

Σειρά κατάταξης 2 3 1
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