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                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σύμφωνα με: 
1. Την υπ' αριθμ.5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1807 Β΄) 
2. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016  ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄) και 
3. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π. Οικ. 62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
2742 Β΄) 
 
Οι αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. ''ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ'', 
ειδικότητας: '' Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις'', για το Χειμερινό Εξάμηνο, 
εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου . 
Οι αιτήσεις  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο  ΔΙΕΚ του 
Ψ.Ν.Α.''ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ'' ( Ιερά οδός 343, κτήριο '' ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ''- Νοσηλευτική Σχολή ), 
εργάσιμες ημέρες και ώρες  800΄ πμ- 1300΄  μμ. 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 

1. Σχετική Αίτηση ( χορηγείται από το ΔΙΕΚ). 
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών,(απολυτήριο ΕΠΑΛ / ΕΠΑ.Σ/ ΓΕΛ / 6ΤΑΞΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β΄ΚΥΚΛΟΥ) πρωτότυπος και φωτοτυπία. 
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου 
τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από 
Δημόσια Ελληνική υπηρεσία. 
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο 
όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ,     β) τέκνο 
πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου, γ) 
τέκνο   μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς 
που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
5. ΑΜΚΑ 
6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία 
(ημερομίσθια ή έτη ) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που 
επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία 
αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. 
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.(για την 
εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση 
διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών 
εκτός Ε.Ε. 
 
         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α  ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 
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