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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.Ι.Ε.Κ. )  του Γενικού 

Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προκειμένου να προβεί στην 

επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για  την ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   εκπαιδευτικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 

Γ4α/Γ.Π.οικ.67622/3-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και την απόφαση 5954 (ΦΕΚ 

1807/Β΄/ 2-7-2014) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

κ α λ ε ί 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής- εγγραφής  

από 15/9 έως και 25/9/2015 , στη Γραμματεία του ΙΕΚ, ώρες : από 9.00π.μ. – 13.00μ.μ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

1)  Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία 

ταυτότητας ,ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου. 

 

2)  Ευκρινής φωτοτυπία Απολυτηρίου ή Πτυχίου, Γενικού ή άλλου τύπου Λυκείου ή 

άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών ,  είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από 

την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία . 

 

3)  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία . Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.  

 

4)  Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία 

(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο 

επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 

στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον 

υποψήφιο. 

  Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 
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5)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο 

γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με 

τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6)  Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και 

ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (3), απαιτείται η 

κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για 

τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό 

λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (2), απαιτείται η 

κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού 

καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης , όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 και 6 της αριθμ.5954/2014 απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 

       

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                

 Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

1)  Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία 

ταυτότητας ,ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου. 

 

2)  Ευκρινής φωτοτυπία Απολυτηρίου ή Πτυχίου, Γενικού ή άλλου τύπου Λυκείου , ή  

άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών , είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από 

την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία . 

 

3)  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία . Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.  

 

4)  Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία 

(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο 

επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 

στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον 

υποψήφιο. 

  Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 

 

5)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο 

γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με 

τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6)  Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και 

ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (3), απαιτείται η 

κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για 

τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό 

λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (2), απαιτείται η 

κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού 

καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης , όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 και 6 της αριθμ.5954/2014 απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 

 


