ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ
• Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Γενικισ Νοςθλείασ .
• Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Χειρουργείου.
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψθφίων καταρτιηομζνων
εκπαιδευτικοφ ζτουσ 2019-2020
ςτο Δθμόςιο Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΔΙΕΚ) του Γ.Ν.Χανίων
Σο Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμζνου να προβεί ςτθν
α) επιλογι-εγγραφι υποψθφίων για το Αϋ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτθςθσ τθσ ειδικότθτασ ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ
β) ςτθν κατάταξθ υποψθφίων ςτο Γϋ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτθςθσ τθσ ειδικότθτασ ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΝΟΗΛΕΙΑ
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά επιλογισ-εγγραφισ ι κατάταξθσ, ςτθ
Γραμματεία του ΙΕΚ:

Για τουσ μινεσ Ιοφλιο - Αφγουςτο τισ θμζρεσ:
4/7, 17/7 , 1/8 , 14/8 , και ϊρεσ 9.00π.μ.- 13.00μ.μ.
Για το μινα επτζμβριο από 2/9 – 16/9/2019 κακθμερινά και ϊρεσ 8.00π.μ. – 14.00μ.μ.
Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

χετικι αίτθςθ
Ο προβλεπόμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν, πρωτότυποσ και φωτοτυπία
Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατιριο (φωτοτυπία).
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
ΑΜΚΑ
Βεβαίωςθ ΙΚΑ ι Δθμόςιασ Τπθρεςίασ ςτθν οποία κα αναγράφεται θ προχπθρεςία ςε
ςυγκεκριμζνα ςυναφι επαγγζλματα με τθν ειδικότθτα.
Άδεια παραμονισ ι ταυτότθτα ομογενϊν ι διαβατιριο για αλλοδαποφσ υπθκόουσ.
2 φωτογραφίεσ

Τπικοοι κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αλλοδαποί υπικοοι κρατϊν εκτόσ Ε.Ε., γίνονται
δεκτοί ςτα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογι, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ, διακζτουν άδεια διαμονισ,

και γνωρίηουν αποδεδειγμζνα τθν Ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. ε
περίπτωςθ μθ αποφοίτθςθσ από ελλθνικό λφκειο ι ΕΚ απαιτείται θ κατάκεςθ του ιςότιμου τίτλου
ςπουδϊν, επίςθμθσ μετάφραςθσ αυτοφ κακϊσ και τθσ ιςοτιμίασ του, εκδοκζντων από δθμόςια
ελλθνικι υπθρεςία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΧΟΤΝ ΟΙ ΚΑΣΩΘΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ:
Απολυτιριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ./ΓΕΛ/6ΣΑΞΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Πτυχίο ΣΕΛ/ΣΕΕ-Β ́ Κφκλου
Δικαίωμα αίτθςθσ κατάταξθσ για το Γϋ εξάμθνο ςπουδϊν ζχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ., Σ.Ε.Ε Β
κφκλου, Σ.Ε.Λ., εξειδίκευςθ ΕΠΛ ςυναφϊν ειδικοτιτων κακϊσ και οι καταρτιηόμενοι και οι απόφοιτοι
ςυναφϊν ειδικοτιτων των Ι.Ε.Κ. ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.

Πλθροφορίεσ τθλ.2821342404,408.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΔΗ

