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Σο Δημόςιο Ινςτιτοφτο Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων  
προκειμζνου να προβεί για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2021-2022,εξάμθνο κατάρτιςθσ 
2021Β : 
α) ςτθν   επιλογι-εγγραφι υποψθφίων για το Αϋ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτθςθσ τθσ 
ειδικότθτασ ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 
 και 
 β) ςτθν κατάταξθ υποψθφίων ςτο Γϋ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτθςθσ τθσ ειδικότθτασ ΒΟΗΘΟ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 
                                                                      κ α λ ε ί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά επιλογισ-
εγγραφισ ι κατάταξθσ, ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2021 έωσ και 10-09-
2021, και ϊρεσ 08:30- 13:00. 
 
Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι τα ακόλουκα: 
       1.    χετικι αίτθςθ (Χορθγείται από το ΔΙΕΚ) 
       2.    Ο προβλεπόμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν, πρωτότυποσ και φωτοτυπία 
       3.    Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατιριο (φωτοτυπία). 
       4.    Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
       5.    Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ 
       6.    Βεβαίωςθ ΕΦΚΑ ι Δθμόςιασ Τπθρεςίασ ςτθν οποία κα αναγράφεται θ   
               προχπθρεςία ςε ςυγκεκριμζνα ςυναφι επαγγζλματα με τθν ειδικότθτα. 
      7.     Άδεια παραμονισ ι ταυτότθτα ομογενϊν ι διαβατιριο για αλλοδαποφσ  
                υπθκόουσ.    
      8.      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 (ελάχιςτου επιπζδου Β1), 
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. 
 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ (Αϋ εξάμθνο)  ζχουν οι κάτωκι τίτλοι ςπουδϊν: 
Απολυτιριο ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ/6ΣΑΞΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ/ ΣΕΛ/ΣΕΕ-Β ́ Κφκλου . 
Δικαίωμα αίτθςθσ κατάταξθσ για το Γϋ εξάμθνο ςπουδϊν ζχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, 
Σ.Ε.Λ Σ.Ε.Ε  Βϋ κφκλου, εξειδίκευςθ ΕΠΛ ςυναφϊν ειδικοτιτων κακϊσ και οι 
απόφοιτοι ςυναφϊν ειδικοτιτων των Ι.Ε.Κ. ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
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