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ΕρbξΗΝΙΚΗ ΔΗηjΦΚΡΑΤßΑ

ΥΠΟγΞΓΞιΟ γΓτßΑΣ
6r γΓΞ ßΟß.,]Ο.ηΙ; ΚΙß Π Ξ Ρ!ΦΞ ΞΞΙΑ
τΕ}§ßΚ* r**ΣΦΚ§εsΞß§ Ιß}ΑÝ,{Ι{ΙΗΩΝ

Γ- ΚΑ¸α*#Κg¸Σ¾Α
ΓΡΑΦΕßο ΔιΟιΚι-ιτFß

ΔΕΛΤΙσ ΤΥΠΟΥ

θΞýτι ιιÝιτÞσεßò εψγραφÞò υποßιJß;φßΦν εαταρτ,ζοßJÝ\ιων στο Δπμüσßο Ι,Ε.Κ, Βοηθþν ΝοσηλευτικÞò, του
Υ:τ*υργεßου Υγεßòιò του Γ.ß,Ý" iι*a,,rvivolv « Γ. Χατζηκþστα» στΦ Α' και Γ' εξÜμηνο του εκπαιδευτικοý
Ýτ*ιò ?ý2ý-?S?"1 ».

.ß,l.*- : -}Ει, 1Ο38 Β/Ο3-6-2Ο15 ('ßδρυσß Δ.Ι,Ε,Κ, αρμοδ|üτηταò τοιJ υποL]ργεßου Υγεßαò)

ß ,:, ., ",,. Υ;,οßργεßòßj t|f,ε'αò LÝ ΑΔΑ,:θθS455ΦΥΟ-Ω3Ψ(κοιτÞρια υοριοδòτισηò} ¸γγραφο τοιJ Υπουργεßου
ι:' 

.:ßι,],ß. ::]_ 
,:;οßιτ, Γ+αΙΓ_Π,ο;κ,757º δ/Ο6- j Ο-2C': 5 (κατατÜξειò τιτυ;4;οýχων)

,ß:.:]' ; :.]:ßJρß/|χÜ ατüφαση ßε αρ. π§ωτ. Γ4αßΓΠ,55CO4ß1 5Ι1 3-6-2Ο'Ι6(ΟργÜνωσß,ι κι:ι λειτουργßα των Δ,Ι,Ε.Κ,)
:jι],]i, .j,::ß ]J'*'/'Jδ-7-2O2O {,4ειτουργßα Δ.:,Ε.Κ- αρßjσδßüτηταò Υπουργεßου Υγεßαò εκπαιδειjτικÞò περιüδου 202ο-2021)

'-τ. .- _- c'α j,Ξ,Ιß, Ξc,ηΞþιι ΝοσηλευτικÞò του Γενικοý f,ßοσοκομεßου Ιωαννßνων «ιΓ. Χατζηκþστα» θα δεχτεß
.'::3,ß:,: |:ιl'γρCιφÞò ß.ιποß;;ηφßων κοιτα*τιζομÝνιυν \rιa το εκπαιδευτικü ÝτΦò 2020-202º, για το Α' και Γ'
1_ 1] 1ß ι, -ι ι : ι σ-;Þν Ξιδßl<ü?ητα Βοηθιß:ν Νοση,λευτιχÞò ΓενικÞò Νοσηλεßαò.

,.'-.c:πι}.c','Þ;υτοψηφßωνκαταρτßζομÝνωνθαυποβλη3οýναπüΟ3ΑυγοýστουÝωòl5Σεπτεμβρßου2020στο
, ,L :, , - , Ι :, < ετß ;ηò Κωνσταντ;νουπüλεωò δ, στα ΙωÜννινα (απÝνα,,,τι απü το Μουσßκü ΓυμνÜσιο στο ΠÝραμα) και

..,:ρ.:ι: :,,,;, :_ 1_30π;: ßß*ò º 3,3Οιμ.

ß{..]:ι_ι :ι: ,'jßτα Αßν,*υστο, οß αιτÞσειò των υποψηφßιυν θα υποβλ,ηθοýν στßò παρακÜτι,: ηυερομηνßεò εφημερßαò του
'.'::|:.,:!,j':i:,<ι:;i. a3-8-2O2O 27^3-2Ο2α και τοΣεττÝμβοιοκαθημερινÜαπüOº-Οθ-2Ο2DÝι.lòκαι 15-09-202α,
, ι';,:ι-ιι;γ: :τ,κοι,;,-υνßαò:265'ß ý 3Ο451 òαι 265τ Ο 3155c

ΔßΚΑßΦΑΦΓΗΤ,ΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑιτΟΥΝΤΑι

,. ß-γε;ι{Þ αß:ηση ( ;ßßνεται απü το ß,Ξ,Κ),, ß]ι_:ι,.ßτü:ιποò τß;λòò στουδιßν ßαπολι..ιτßριο λυκεßòυ Þ πτυχßο),και φωτοτυτßο,
, ' ' ,- ;,., ],l αδυrGτηò ;ιοοσκü;.ιßσηò ;ου ,ι:ου.ιιüτυπòυ τßτλου σπουδþν θα τροσκομßζεται εßτε ποωτüτυπο
::'ηß-ß:.,:;ι<ß τjτßιΟυ σπουδþν üτßου θα ατJαγρÜφεταß ο τελ.ικüò 3αθμüò αποφοßτησηò, εßτε οποιοδÞποτε Üλλο Ýγγραφο

,- l', ,;,,:, ;:;:ü -ηυ ισT-OiJσa κατÜ τε::τjυjση,Jομοθεσ:α,
, Δßλτßα αστυυομ;κηò ται:τcτηταò Þ Διαβατr{ριο Þ Üλλο Ýνγραφο που ττροβλÝπεται κατÜ περßπτωση απü την

: , ßi:iJσa νομ.:οθεσ,α. επιΚJρωιjÝ,-Ιßι φωτοτLπßα.., ],;,;.χεßα ΑΙΙΚζ,
: *;§α]ιýσ1 ßΚΑ Þ Δημüσßαò Υπτ,ρεσßαò στην οποßα θα αναγοÜφεται η προýτηρεσßα (ημερομßσθια Þ Ýτη)

:'ßι τυχ*'; τραν jατοποßησε ο υποψ,ºφßοò σε συγκεκριμÝνο επÜγνελυα και ειδικüτητα Þ βεβαßωση
, ' -ΙΙ ι;3,κc'.ι.;.κηò Υττ::eσ,cò ßΔΟΥ) στιν οπο:α 5α αναγρÜφεταß ο χρòνοò Üσκησηò συγκεκριμÝνηò

, _:Σ- ,-._- --.;.,,,,,Ιrε'σ,ιò ατý ;ον υπ5ψτßψ,ι,
, ,-, ,:;οßε ξ,τ :;:ò τ:ρòýπτρεσ,αò εßναι στην αποκλειστικÞ ευθýνη τòυ υπòι+Jηφßου,. ß-ß α:οτιòιητßιιü ò:κòγενεßακηò κα:Üστòισηò προκειμÝγου νßα πòλýτεκνο Þ τρßτεκνο γονÝα Þ τÝκνο πολýτεκνηò

ß - ''-11j1.'1,τιι., .-,,-\.ι,>,, ts-"]Ι/Jι,ειΚ,ιò Ο,κò}Ξ\;:αò

" Υτηκοοß κρατþν υελþν τηò Ευρωτ.,αΙ'(Þò ¸νωσηò και αλλýδατοß υπÞκοο! κρατþν εκτüò Ε.Ε,, γßνονται
δικτcß στα Δ-ß.Ε Κ, υετÜ απü επιλογÞ, εφüσον πληροýν τιò προýποθÝσεßò, διαθÝτουν Üδεια διαμονÞò και
,.,-.:ßζòυν αποδεδειγμÝνα τηγ ΕλληνικÞ γλþσσα σýμφωνα με τιò ßσχýοι:σεò διατÜξειò

l-;,.:,,,'.c-l;c ι;ρΙΘΙüò καταρτßζcμÝνων καθοοßζετα! σε τριÜιιτα {3Ο), κατüπ;ν επιλονÞò τουò με μοριοδüτηση απü τριμελÞ

.ι:: IÝ,
trtι j,

ξιιι,


