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Κρεούζιος Οίκος Ευγηρίας                                                                    

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ                                                               
Ταχ. Δ/νση : Μακροχωρίου 48                                                                               Θεσ/νίκη 13-5-2022 
Ταχ. Κώδικας : 55132  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πληροφορίες : Κεχαγιάς Δημήτριος  
Τηλέφωνο : 2310.440.314 
Ε-mail : info@kreouzios.gr 
Ιστοσελίδα: www.kreouzios.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

           Έχοντας υπόψη :  

           α. Την ισχύουσα εν γένει Νομοθεσία (Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 

Περιουσιών»), Από 16-3-1987 Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος 

με την επωνυμία “Κρεούζιος Οίκος Ευγηρίας” και Κύρωση του Οργανισμού αυτού»  

           β. Το υπ’ αριθ. 328/13-5-2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

«Κρεούζιος Οίκος Ευγηρίας» 

           γ. Την επείγουσα κάλυψη αναγκών βοηθών Νοσηλευτριών/των στο Ίδρυμα, οι 

οποίες προέκυψαν εκτάκτως μετά την έκδοση του ως άνω υπ’ αριθ. 328/13-5-2022 

Πρακτικού 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

         Όσες/ους επιθυμούν να υποβάλουν νόμιμα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους 

στην διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη δύο (2) βοηθών νοσηλευτριών/τών με 

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών 

νοσηλευτικής περίθαλψης των ηλικιωμένων του Ιδρύματος. 

 

        Απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις για την κατάληψη των θέσεων :  

1. Να είναι Έλληνες πολίτες και να διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής. 

2. Να είναι απολύτως υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί, ούτε να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για 

αδίκημα, που εμποδίζει τον διορισμό τους στο δημόσιο. 

4. Για τους άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
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        Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τη Παρασκευή 3-6-2022 

(καταληκτική ημερομηνία) :  

        1. Σχετική ενυπόγραφη Αίτηση υποψηφιότητος, συνοδευόμενη από Βιογραφικό.  

        2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος.  

        3. Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής και τυχόν Έγγραφα προϋφιστάμενης εργασιακής 

εμπειρίας-επαγγελματικής προϋπηρεσίας.  

        4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

        5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2021. 

        6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Ιατρού, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι είναι 

απολύτως υγιείς και έχουν φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων της 

Νοσηλεύτριας/τού. 

        7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: (1) Δεν έχουν καταδικασθεί, ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη 

σε βάρος τους για αδίκημα, που εμποδίζει τον διορισμό τους στο δημόσιο. Και, (2) Για τους 

άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές.  

 8. Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού έναντι του COVID-19. 

         Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε με φυσική παρουσία του υποψηφίου ή 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: info@kreouzios.gr και 

πρωτοκολλούνται άμεσα.  

        Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από ορισθείσα Επιτροπή 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια. Η 

Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 14.00 στα Γραφεία του 

Ιδρύματος (ανωτέρω διεύθυνση), κατά την οποία θα πρέπει να προσέλθουν οι 

υποψήφιες/οι. 

 

                                                                                             Κατ’ εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος,  

                                                                                                  Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης 

                                                                                                              & Καλαμαριάς, κ.κ. Ιουστίνου 

                                                                                                                                    Ο Διευθυντής  

                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………..……. 

                                                                                                                               Κεχαγιάς Δημήτριος 
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