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To νέο 
προσωπικό 
που θα 
προσλάβει 
το Εθνικό 
και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο 

Αθηνών θα 
υπογράψει 
συµβάσεις 
διάρκειας 
24 µηνών 

27 νεοι συνεργατεε στο 
Κύποδιστρίακό Πανεπιστήµιο 
Είκοσι επτά νέους συνεργάτες για την 

εΐΉστηµοντκή υποοπτίριξη των σχετικών 

έργων του θα προσλάβει το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Συγκεκριµένα, θα προσληφθούν για 24 
µήνες ένας Συνεργάτης-∆ιοικητικός Συνεργάτης 

- Συντονιστής, απόφοιτος Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (Θετικής ή Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης), ένας Συνεργάτης 

- Οµάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης έργου 
- ∆ιοικητικός ∆Ε (Οικονοµικά), ένας Συνεργάτης 

- Οµάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
Εργου ∆ιοικητικός ∆Ε (Οικονοµικά), ένας 
. Συνεργάτης 
> Υποβολή 

αιτήσεων em 
tis 5 Ιουλίου 

- Οµάδα ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 

Εργου 
- ∆ιοικητικός 

∆Ε (∆ιοικητικά) 
και ένας Συνεργάτης - Εητστήµονας 

του Χώρου της Υγείας (Γενικός Ιατρός) 
στα Ιωάννινα µε πτυχίο Ιατρικής. 

Ακόµη, το ΕΚΠΑ θα εντάξει στο δυναµικό 
του ένας Συνεργάτης - Επιοτήµονας 

του χώρου της Υγείας (Γενικός Ιατρός) στη 
Θεσσαλονίκη, µε πτυχίο Ιατρικής, τρεις 
Συνεργάτες - Επιστήµονες του χώρου Tns 
Υγείας (Νοσηλευτής ΠΕ) στα Ιωάννινα µε 
πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΗ, δύο Συνεργάτες 
- Επιστήµονες του χώρου της Υγείας (Νοσηλευτής 

ΠΕ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
µε πτυχίο Νοσηλευτικής AE, ένας Συνεργάτης 

- Επιστήµονας του Χώρου tns Υγείας 
(Φυσικοθεραπευτής) στα Ιωάννινα, ένας 
Συνεργάτης - Επιστήµονας του Χώρου Tns 

Προθεσµία και 
πληροφορίεε 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
αποστέλλουν τις αιτήσεις tous 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
gmargar@nurs.uoa.gr ή σε έντυπη 
µορφή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: 

«Παπαδιαµαντοπουλου 123, 
T.K. 115 27, Αθήνα», Τοµέας ∆ηµόoias 

Υγείας, υπόψη κ. Αθηνάς 
Καλοκαιρινού «Επιλογή Προσωπικού». 

Η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων εκπνέει cms 5 Ιουλίου. 
Πληροφορίεε cms ιοτοσελίδε5 

www.elke.uoa.gr ή www.nurs.uoa. 
gr ή www.communityhealth.nurs. 
uoa.gr 

γείας (Φυσικοθεραπευτής) στη Θεσσαλοκη 
µε πτυχίο Φυσικοθεραπείας, έναςΣυεργάτης 

- ∆ιοικητικός ∆Ε για Υποστήριξης 
οµής Ιωαννίνων, ένας Συνεργάτης - ∆ιοικητικός 

∆Ε για Υποστήριξης ∆οµής ΑθήYas, 
evas Συνεργάτη - ∆ιοικητικός ∆Ε για 

Υποστήριξης ∆οµής Θεσσαλονίκης, ένας 
Συνεργάτης - Επιστήµονας του Χώρου Tns 
y γείας (Μελέτη - Ερευνα), δύο Συνεργάτες 
Φροντιστές Ασθενών Κατ1 Οίκον Νοσηλείας 

στα Ιωάννινα µε απολυτήριο Λυκείου 
και, τέλος, επτά συνεργάτες Φροντιστές 

Ασθενών Κατ1 Οίκον Νοσηλείας στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Οι νέοι συνεργάτες 

θα απασχοληθούν στις πράξεις: 
• «Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος 
µεχανοσοκοµειακής φροντίδας υγείας ασθενών, 

που προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικά οµάδες. ∆ικτύωση των νοσηλευτικών 

υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των 
εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού µε το Πανεπιστηµιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων και Tns 

τοπικής αυτοδιοίκησης», και • 
«Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος 

µετανοσοκοµειακήΒ φροντίδας υγείας ασθενών, 
που προέρχονται από ευαλωτεε 

κοινωνικά οµάδες. ∆ικτύωση των νοσηλευπκών 
υπηρεσιών napoxris ΠΦΥ και των 

εθελοντών Νοσηλευηκής του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού µε γενικά νοσοκοµεία 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη». 

∆ιαδικασία επιλογή* 
Η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει 
προσωπική συνέντευξη των υποψηφίωντων 

οποίων n πρόταση έχει αξιολογηθεί 
θετικά στο προκριµατικό στάδιο, ενώ όσοι 
κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκοµίσουν 

αντίγραφα των πίλων σπουδών 
tous και όποια άλλα δικαιολογητικά tous 

ζητηθούν. Μετά την ολοκλήρωση ms αξιολόγησης 
των προτάσεων, αν δεν έχουν 

ακόµη οριστικοποιηθεί ή έχουν διαφοροποιηθεί 
οι ανάγκες του έργου, το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών δύναται να προχωρήσει 
στη σύναψη ή µη των συµβάσεων. 

27 νεοι συνεργατεε στο 
Κύποδιστρίακό Πανεπιστήµιο 

www.clipnews.gr


