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iι*a,,rvivolv « Γ. Χατζηκþστα» στΦ Α' και Γ' εξÜμηνο του εκπαιδευτικοý

Γ.ß,Ý"

?ý2ý-?S?"1 ».
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,:;οßιτ, Γ+αΙΓ_Π,ο;κ,757º
::]_
δ/Ο6- j Ο-2C': 5 (κατατÜξειò τιτυ;4;οýχων)
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Υπουργεßου Υγεßαò εκπαιδειjτικÞò περιüδου 202ο-2021)

'-τ. .- _- c'α j,Ξ,Ιß, Ξc,ηΞþιι ΝοσηλευτικÞò
του Γενικοý f,ßοσοκομεßου Ιωαννßνων «ιΓ. Χατζηκþστα» θα δεχτεß
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., .-,,-\.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
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