ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υποψηφίων καταρτιζομένων για εγγραφές & κατατάξεις εκπαιδευτικού
έτους 2018- 19, στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, στις ειδικότητες:
1. Γενικής Νοσηλείας
2. Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.Ι.Ε.Κ. ) του Γενικού
Νοσοκομείου Καλαμάτας,
προκειμένου να προβεί στην επιλογή υποψηφίων για τις παραπάνω ειδικότητες,
χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2018Β εκπαιδευτικού έτους 2018-19,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους για το Α΄ εξάμηνο φοίτησης και για κατάταξη στο Γ΄
εξάμηνο φοίτησης εκπαιδευτικού έτους 2018-19, να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στο γραφείο του ΙΕΚ (Αντικάλαμος Μεσσηνίας) , ημέρα Πέμπτη, ώρες
08.30-13.30, τις παρακάτω ημερομηνίες:
12-07-2018
26-07-2018
09-08-2018
23-08-2018 και καθημερινά από 1-15 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχετική αίτηση (δίδεται και συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ)
2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του
οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ, για τη χρήση του
στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
5. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η
προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος
σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης
συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
6. 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
7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/εντός Ε. Ε, και
ομογενών απαιτείται επίσης:
α) Η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
β) Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
γ) Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση
του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας
του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
*Δικαίωμα αίτησης προς επιλογή έχουν οι εξής Τίτλοι Σπουδών:
Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, 6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Πτυχίο ΕΠΑ.Σ, Πτυχίο ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕΒ΄ Κύκλου Σπουδών.
*Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ/ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής κατατάσσονται στο
Γ΄εξάμηνο.
* Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης ,όπως
προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 και 6 της αριθμ.5954/2014 απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ TOY ΔΙΕΚ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

