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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2021
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 127

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ ΟΣ

Σύμφωνα με:
1. την υπ΄ Αρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π. 31368/27-05-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
2426/Β’/7-6-21),
2. το με αρ.πρωτ.Γ6α/Γ.Π.οικ.37541/11-06-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας του
Υπ. Υγείας και
3. το Ν4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α΄/ 21-12-2020)
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ – ΧΑΪΔΑΡΙ,
προκειμένου να προβεί στην επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων για να φοιτήσουν στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
σπουδών, κατά το Χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Β΄, εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 στην ειδικότητα:
‘’Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις’’

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΔΙΕΚ του ΨΝΑ
‘’ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ’’ (Κτήριο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ), Ιερά οδός 343, ΧΑΪΔΑΡΙ (στον αύλειο χώρο του
Νοσοκομείου), από 01-09-2021 έως 10-09-2021, ώρες: 8.30΄πμ –14.00΄μμ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Σχετική Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το ΔΙΕΚ).
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών,(απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, 6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΕΛ,
ΤΕΕ-Β΄ΚΥΚΛΟΥ) πρωτότυπος και φωτοτυπία. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο
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. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
6. 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).
7. Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών , απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας,
κατ΄ ελάχιστον επιπέδου Β1,σύμφωνα με το Ν.4763/2020, άρθρο 25,παρ.3.
8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας, Βεβαίωση ΕΦΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται
η προϋπηρεσία 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.

ΚΑΛΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
Όσους επιθυμούν ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών (απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ,
ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, αντίστοιχης ειδικότητας) να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά ανά
περίπτωση, την ίδια χρονική περίοδο και ώρες: 8.30΄πμ –14.00΄μμ.

Απόφοιτοι ΙΕΚ - συναφών ειδικοτήτων
Αντίγραφο ΒΕΚ
Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
Πιστοποιητικό γέννησης (Για τρίτεκνους – πολύτεκνους, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης)
5. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
6. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης, βεβαίωση ΕΦΚΑ 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
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑ.Λ., ΤΕΛ, ΤΕΕ-Β΄ κύκλου, ΕΠΛ - συναφών ειδικοτήτων
Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας (όχι απολυτήριο)
Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
Πιστοποιητικό γέννησης (Για τρίτεκνους – πολύτεκνους, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης)
5. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
6. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης, βεβαίωση ΕΦΚΑ 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.
1.
2.
3.
4.
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Πρόσβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ: Μπλε γραμμή Metro, στάση Αγία Μαρίνα (5΄ απόσταση).
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