Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Σο Δημόςιο Ινςτιτοφτο Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (ΔΙΕΚ) του Γ.Ν.Χανίων
προκειμζνου να προβεί για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2022-2023,εξάμθνο κατάρτιςθσ
2022Β :
α) ςτθν επιλογι-εγγραφι υποψθφίων για το Αϋ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτθςθσ τθσ ειδικότθτασ
ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ (εκτόσ Παράλλθλου Μθχανογραφικοφ
Δελτίου)
και
β) ςτθν ζγγραφι υποψθφίων ςτο Γϋ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτθςθσ τθσ ειδικότθτασ ΒΟΗΘΟ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ
ενημερώνει
τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά επιλογισεγγραφισ, ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2022 ζωσ και 15-09-2022, και ϊρεσ
08:30- 13:00.
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ επιλογισ ςτο Αϋ εξάμθνο ζχουν οι κάτοχοι
απολυτήριου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κακϊσ και ιςότιμων τίτλων.
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Γϋ εξάμθνο ςπουδϊν ζχουν οι κάτοχοι
πτυχίου ΕΠΑ.Λ κακϊσ και ιςότιμων τίτλων ςυναφοφσ ειδικότθτασ.
Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Τάξη Μαθητείασ
δφνανται να κατατάςςονται ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγι από
τα μακιματα τα οποία ζχουν ιδθ διδαχκεί ι κατατάςςονται ςε εξάμθνο πζραν του
Αϋ και ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ, υποβάλλοντασ ςχετικι αίτθςθ από την 1η ζωσ την
15η Σεπτεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. που επικυμοφν να φοιτιςουν.
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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. Ειδικό Δελτίο Σαυτότθτασ ομογενοφσ.(ομογενείσ)
5. Άδεια διαμονισ ενιαίου τφπου.(αλλοδαποφσ)
6. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
7. Βεβαίωςθ απόδοςθσ ΑΜΚΑ.
Επιπλζον,
 για τουσ υποψιφιουσ καταρτιηόμενουσ χωρών τησ Ε.Ε. ή τρίτων χωρών
απαιτείται γνώςη ελληνικήσ γλώςςασ κατ’ ελάχιςτον επιπζδου Β1,όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Αϋ 254).
 ε περίπτωςθ μθ αποφοίτθςθσ από ελλθνικό λφκειο απαιτείται θ κατάκεςθ
του ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν, επίςθμθσ μετάφραςθσ αυτοφ κακϊσ και τθσ
ιςοτιμίασ του, εκδοκζντων από δθμόςια ελλθνικι υπθρεςία.
 ε ότι αφορά τουσ τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ τθσ αλλοδαπισ απαιτείται προθγουμζνωσ επίςθμθ
μετάφραςθ του τίτλου, κακϊσ και θ ιςοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πληροφορίεσ τηλ.2821342404,408
Επικοινωνία τουσ θερινοφσ μήνεσ (9:00πμ-13:00μμ)
Παραςκευι 22/07/2022
Πζμπτθ
04/08/2022
Πζμπτθ
18/08/2022
Από 1/9/2022 κάκε μζρα από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι.
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