
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την        

επωνυμία ¨ Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά      

Υστερούντων¨ (ΕΓΑΝΥ), ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο     

υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος    

<<Βόρειο Αιγαίο 2014-2020>> που    

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό    

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη      

<<ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣ.Υ.Δ. ΣΤΗ     

ΧΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Α.Ν.Υ.>> καλεί τους υποψήφιους να        

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω     

θέσεις εργασίας. 

(2) Νοσηλεύτρια / Νοσηλευτής  

(2) Επιμελήτρια / Επιμελητής  

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις       

ελάχιστες προϋποθέσεις για κάθε θέση και τα       

κριτήρια επιλογής, συμβουλευτείτε το    

παράρτημα της πρόσκλησης στο www.pvaigaiou.gov.gr ή στο       

γραφείο της ΕΓΑΝΥ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν      

πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση στο κτήριο       

της ΕΓΑΝΥ που εδράζεται στην οδό Αγίου Μηνά,        

Νεχώρι Χίου, τηλέφωνο 22710-33324 ή στο email:       

egany_chios@hotmail.com από 21/01/2021 εώς 01/02/2021, καθημερινά      

09:00-13:00.  

Για το Δ.Σ. 

ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΝΑ  

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/
mailto:egany_chios@hotmail.com


και 

της Ευρωπαϊκής ένωσης 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Περιγραφή θέσης 

 
Νοσηλεύτρια / Νοσηλευτής: με σύμβαση εργασίας 34       

μηνών(12μήνη + 22μήνη), που θα παρέχει νοσηλεία       

στους ωφελούμενους, θα συμπράττει στην     

οργάνωση του προγράμματος της Σ.Υ.Δ. και θα       

συμμετέχει σε αυτό και θα φροντίζει για τις        

ιατρικές ανάγκες των ωφελούμενών  

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

 

Επιμελήτρια / Επιμελητής : με σύμβαση εργασίας 34        

μηνών (12μήνη +22 μήνη), που θα παρέχει       

υποστηρικτικές υπηρεσίες (καθαριότητα   

σίτιση ) στουςνοσηλευτέςγιατηνφροντίδατων        

ωφελούμενών . 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

 

 

Αίτηση υποψηφιότητας 

Τίτλοι σπουδών( πτυχίο, μεταπτυχιακό) 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Βιογραφικό σημείωμα 

Προϋπηρεσία σε ΣΥΔ 

Αίτηση υποψηφιότητας 

Τίτλοι σπουδών( πτυχίο, μεταπτυχιακό) 

προϋπηρεσία  σε ΣΥΔ 

Βιογραφικό σημείωμα 

 



 

Με τη συμβολή της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής ένωσης 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Διαδικασία και επιλογή Νοσηλευτή / 

Νοσηλεύτριας  

 

Διαδικασία και επιλογή Επιμελητή /     

Επιμελήτρια  

Κριτήριο  Βαθμολόγη

ση  

Τρόπος  Παρατήρησ

η  

Πτυχίο 15 βαθμοί Αποδεικτ

ικός τίτλος 

 

Μεταπτυχ

ιακό  

5 βαθμοί Αποδεικτ

ικός τίτλος 

 

Εμπειρία 

εργασιακή 

σε Σ.Υ.Δ.  

2 βαθμοί ανά 

εξάμηνο 

Αντίγραφο 

σύμβασης  

 

Συνέντευξ

η  

15 βαθμοί Διενέργει

α 

αξιολόγησ

ης μέσα από 

προσωπική 

συνέντευξ

η 

 

Κριτήριο  Βαθμολόγη

ση  

Τρόπος  Παρατήρησ

η  



 

Με τη συμβολή της Ελλάδας 

και 

Εμπειρία 

εργασιακή 

σε Σ.Υ.Δ. 

2 βαθμοί ανά 

εξάμηνο  

Αντίγραφο 

σύμβασης  

 

Συνέντευξ

η  

15 βαθμοί Διενέργει

α 

αξιολόγησ

ης μέσα από 

προσωπική 

συνέντευξ

η 

 



της Ευρωπαικής ένωσης

 


