
ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

• Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας  

• Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων καταρτιζόμενων 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Α 

στο Δημόσιο  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.   

 «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  

Το Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου να προβεί στην  

 επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης των ειδικοτήτων :  

 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ    

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)    

 

κ α λ ε ί  

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής- 

εγγραφής στη Γραμματεία του ΙΕΚ: από 21/1/19 έως 8/2/19 

                                                                  και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00μ.μ 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Σχετική αίτηση (συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ.) 

2. Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΤΕΕ) ή απόφοιτοι ΙΕΚ 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

4. Α.Μ.Κ.Α 

5. Εργασιακή εμπειρία (Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας) 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΚ   

Διεύθυνση: Μεσογείων 152, Αθήνα 115 27  

Τηλέφωνο / Fax Eπικοινωνίας: 210 770 4748  

E-mail: diekgram@sotiria.gr 

 

  

  
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ   



ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ.  

Στο  Δ.Ι.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν όλοι οι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας 

(Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, 6ταξίου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Πτυχίο ΕΠΑ.Σ, Πτυχίο ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕ- 

Β΄ Κύκλου Σπουδών), μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η φοίτηση στα ΔΙΕΚ διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα: τέσσερα (4) εξάμηνα 

θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών 

ωρών ειδικότητας, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας 

συνολικής διάρκειας 960 ωρών.               

Στο Γ΄ εξάμηνο μπορούν να κατατάσσονται απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑΛ, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β 

Κύκλου Σπουδών συναφών ειδικοτήτων.  

Η φοίτηση δύναται να ξεκινάει είτε κατά το χειμερινό εξάμηνο ( Οκτώβριο) είτε το 

εαρινό (Φεβρουάριο).  

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ, ενώ η φοίτηση 

παρέχεται δωρεάν.  

 Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται  

αναβολή στράτευσης.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

Το Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί βασικό 

φορέα παροχής της αρχικής νοσηλευτικής επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος 

συμβάλει αποφασιστικά στην απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων για τους 

εκπαιδευόμενους, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Οι Βοηθοί Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν σε ένα εύρος υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας και να ασχοληθούν με πολλές δραστηριότητες τόσο στο δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα, όπως :  

• Δημόσια Νοσοκομεία  

• Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές  

• Μαιευτήρια  

• Κέντρα Υγείας  

• Ιατρεία ασφαλιστικών φορέων  

• Υπηρεσίες υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού  

• ΚΕΕΛΠΝΟ  και άλλες Υγειονομικές Υπηρεσίες του δημοσίου   

Το ΔΙΕΚ του νοσοκομείου μας, διαχρονικά πρωτοπόρο λειτουργεί υποδειγματικά, με  

άριστη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή. Το εργαστήριο Νοσηλευτικής είναι 

πλήρως εξοπλισμένο με ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό και μηχανήματα, ενώ 

παράλληλα οι νέες τεχνολογίες, όπως μέσα προσομοίωσης, λογισμικό ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και το διαδίκτυο, αξιοποιούνται στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.   

Κύριος στόχος είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των Βοηθών Νοσηλευτικής και 

η εξοικείωσή τους με το περιβάλλον εργασίας.  


