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ΘΕΜΑ:  «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΚ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΓΝΗ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Σχετικά: 

1) Η υπ΄αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 (ΦΕΚ 2742) ΥΑ περί ρύθμισης θεμάτων διαδικασίας 

επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείας 

2) Η  υπ΄αρ. 5954/2014 (Β΄1807) ΥΑ περί λειτουργίας Δημόσιων ΙΕΚ 

3) Η υπ΄αρ.  Γ4α/Γ.Π.55004/15  ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049)  περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν την 

οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά 

τα ΔΙΕΚ του Ν.4186, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. 

4) Η  υπ΄αρ. Γ4α/Γ.Π.60116/2017 (ΦΕΚ 2939) 

            Οι εγγραφές για το Α΄ εξάµηνο ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» 
σχολικού έτους 2017-2018, καθώς και οι κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε. 
Β΄Κύκλου, Τ.Ε.Λ  και συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ, 

                     Θα πραγµατοποιηθούν από  την 1η -15η Σεπτεµβρίου 2017. 

 

Τα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζοµένων ∆.ΙΕΚ είναι  τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση (υποχρεωτικό) 

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) (υποχρεωτικό) 

3. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα 
κατά περίπτωση νοµοθεσία. (υποχρεωτικό) 

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία  
(ηµεροµίσθια ή έτη)  που τυχόν πραγµατοποίησε ο υποψήφιος στο συγκεκριµένο επάγγελµα και ειδικότητα ή 
βεβαίωση ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης επιτήδευσης 
από τον υποψήφιο.  

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειµένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο 
πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή µονογονεϊκής οικογένειας µε τους περιορισµούς που τίθενται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
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 Εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και οµογενών 
       Α. κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας οµογενών αντί του    
            δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σηµείο 3.  
       Β. άδεια  παραµονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. 
       Γ. κατάθεση ισότιµου τίτλου σπουδών, επίσηµης µετάφρασης      
          αυτού καθώς και της ισοτιµίας του, εκδοθέντων από δηµόσια     
          ελληνική υπηρεσία, σε περίπτωση µη αποφοίτησης από ελληνικό   
          λύκειο ή Σ.Ε.Κ., αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σηµείο 2. 

� Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει επιλογή βάσει µοριοδότησης.  

Τα µόρια κάθε υποψήφιου θα ανακοινωθούν έως τις 18.9.2017 στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ΙΕΚ καθώς 
και στη σελίδα του ∆ΙΕΚ  στην  ιστοσελίδα του ΓΝΗ «Βενιζέλειο» (www.venizeleio.gr). 

∆ικαίωµα ένστασης επί του αριθµού των µορίων του έχει ο κάθε υποψήφιος καταρτιζόµενος. Η ένσταση 
υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των µορίων. 

Έως τις 22.9.2017 τα τελικά αποτελέσµατα θα έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια), στη 
σελίδα του ∆ΙΕΚ στην ιστοσελίδα του ΓΝΗ «Βενιζέλειο» (www.venizeleio.gr), καθώς και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ΙΕΚ. 

Όσοι υποψήφιοι κέκτηνται δικαιώµατος εγγραφής, σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα, 
υποχρεούνται µέχρι τις 26.9.2017 να καταθέσουν στο ∆ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί, την αίτηση 
οριστικοποίησης της εγγραφής τους. 

Οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται από τις 9-1µµ, στη γραµµατεία του  ∆ΙΕΚ.  
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