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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΔΜΑ: ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΟ Γ.ΙΔΚ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΗ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».
Σην Γεκόζην Ιλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΙΔΚ) κε εηδηθόηεηα «Βοηθός
Νοζηλεσηικής Γενικής Νοζηλείας», ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καηεξίλεο ζα ιεηηνπξγήζεη
Α΄ Δαξηλό Δμάκελν εθπαηδεπηηθνύ έηνπο 2017-2018 ζύκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε κε
αξηζ. πξση. Γ4α/ΓΠ νηθ.62149/31-08-2016/ΦΔΚ/η.Β΄/2742.
Γπλαηόηεηα εγγξαθήο ζην Α΄ Δαξηλό Δμάκελν έρνπλ νη:
απόθνηηνη Γεληθνύ Λπθείνπ &
Β’ Κύθινπ ΤΔΔ
Απόθνηηνη ΤΔΛ, ΔΠΑΛ
Οι εγγραθές πραγμαηοποιούνηαι από 15 Ιανοσαρίοσ 2018 έως και 12 Φεβροσαρίοσ
2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε
Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο, νδόο Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ 1, πξώελ θηίξην Αηκνδνζίαο θαη ζην
ηειέθσλν ηνπ ΓΙΔΚ 23510 74710 και ώρες 08:30-13:30 θαζεκεξηλά.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΗ
1. Αίηηζη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο
θαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ.
2. Πρωηόησπος ηίηλος ζποσδών (απνιπηήξην ή πηπρίν) ή απνδεηθηηθό ηίηινπ ζπνπδώλ
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν ηειηθόο βαζκόο απνθνίηεζεο, είηε νπνηνδήπνηε άιιν
έγγξαθν πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία.
3. Γεληίο αζησνομικής ηασηόηηηας ή Γιαβαηήριο. Σε πεξίπησζε έιιεηςεο απηώλ ζα
πξνζθνκίδεηαη Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ.
4. Βεβαίωζη ΑΜΚΑ.
5. Πιζηοποιηηικό οικογενειακής καηάζηαζης.

6. Βεβαίωζη ΙΚΑ ή Γημόζιας Τπηρεζίας,ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε πξνϋπεξεζία
πνπ ηπρόλ πξαγκαηνπνίεζε ν ππνςήθηνο ζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη εηδηθόηεηα
ζρεηηθή κε ηελ εηδηθόηεηα πνπ επηζπκεί λα θαηαξηηζηεί, ή βεβαίσζε (Γ.Ο.Υ.)ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξόλνο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο επηηήδεπζεο από ηνλ
ππνςήθην.
7. Γηα ηελ εγγξαθή αιινδαπώλ ππεθόσλ ρσξώλ εθηόο Δ.Δ. εληόο Δ.Δ. θαη νκνγελώλ
απαηηείηαη ε θαηάζεζε δηαβαηεξίνπ ή ηαπηόηεηαο νκνγελώλ θαζώο θαη ηεο άδεηαο
παξακνλήο γηα ηνπο ππεθόνπο ρσξώλ εθηόο Δ.Δ. Σε πεξίπησζε κε απνθνίηεζεο από
ειιεληθό Λύθεην ή ΣΔΚ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηνπ ηζόηηκνπ πξσηόηππνπ ηίηινπ
ζπνπδώλ, επίζεκεο κεηάθξαζεο απηνύ θαζώο θαη ηεο ηζνηηκίαο ηνπ, εθδνζέλησλ από
δεκόζηα ειιεληθή ππεξεζία, θαη απνδεδεηγκέλε γλώζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

Ο Γιοικηηής
Ανέζηης Μσζηρίδης

