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ΦΗfψßΑ: «ΑιτÞσειò εγγρα{ρÞò υττΦιρηφfων καταρτιζομÝνων στΦ Δ!ºμüσιΦ l.Ε,Κ. Βοηθþν Νοσηλευτικflò, του
Υττουργεßου Υγεßαò του Γ.Ν, Ιωαννßψων « Γ. Χατζηκþστα» στο Α' και Γ- εξιlμηνο τοß; εκτταgδευτικοý

Ýτουò 2Φ22-2Φ23».

ΣΧΕΤ.:ΦΕΚ º038 ΒΙ03-6-20º5 (ßδρυση ΔΙ.Ε.Κ. αρμοδιüτηταò του υπουργεßου Υγεßαò)-Εγγραφο του Υπουργεßου
Υγεßαò ι.ιε ΑΔΑ:7Θθθ465ΦΥΟ-Ω3Ψ(κριτÞρια μοριοδüτησηò) ¸γγραφο του υπουργεßου Υγεßαò αρ, πρω?.
Γ4αΙΓ,Π.οικ,75716/Ο6-1 Ο-20Χ 5 (κατατÜξειò πτυχιοýχων)
ΚοινÞ ι:τουργικÞ απüφαση με αρ, πρωτ, Γ4α/ΓΠ,550Ο4/15/13-6-2016

{ΟργÜνωση καß λειτοι,jργßα τωιι Δ,ß.Ε.Κ.) ΦΕΚ
?712ΙΒ70-'ß-Ο6-2022 με ΑΔΑ:ΨΙΖΚ44.65ΦΥΟ-ΤΒ5 (Λειτουργßα Δ,Ι,Ε.Κ, αρμοδιüτηταò Υπòυργεßου Υγεßαò
εκιτ,αιδευτικÞò περιüδου 2022-2023)
Απüφαση Γ.Γ. ΕΕΚ ΔΙΒΙΜ και νεολαßαò υπ' αρ, Κ5ß63547Ι2022, ΦΕΚ 2662/Β73Ο,α5-2Ο22 (Ειδικüτητεò παρÜλληλοι,ι
μηχανΦγραΦικοý δελτßου για την εßσαγωγÞ καταρτιζüμενων στα Δημüσια ß.Ε.Κ)

Το Λημüσιο |.Ε,Κ" Borj$þv ΝοσηλευτικÞò του Γενικοý Νοσοκομεßοι,ι !ωαwßνων «Γ, Χατζηκþστα» θα δεχτεß
αιτι'lσειò gγγραφÞò υποψιjφßων καταρτιζüμενων για το εκτταßδευτικü Ýταò2α22-2ý23, γßα το Α" και Γ' εξÜμηνο
σττ;ν ειδικοτητα Βσηθþν ΝοσηλευτικÞò ΓενικÞò ßdοσηλεßαò,
Οß αιτÞσεßò επιλσγÞò υποψηφßων καταρτßζüμενων θα υποβληθοýν απü θº ΣεπτεμΒρßου Ýωò º5 Σεττ,τεμβρßσυ 2032
στο .χþρσ rou Ι,Ε,Κ, εττß ττjò Κωνσταντινουπü,λεωò 6, στα ßωÜννινα {απÝναντι απü το Μοιισικü ΓυμνÜσιο στο
ΠÝραμα) και þρεò απü 08:30πμ Ýωò º3:3Ομμ.Την ßδια χρονικÞ τιερßοδο θα γßνουν δεκτÝò αιτÞσειò κατατÜξεων στο Γ'
εξÜμηνο, (σýμφωνα με το ωò Üνω σχετικü ΦΕΚ).
Κ,αταρτιζüυενοι που επιθυμοýν μετεγγραιρη σα Ü,\λο Δ,ß,Ε,Κ, δýνανται να την πραγμòττοποιÞσουν με υ]?οβολÞ
αßτησηò στο Δ,l.Ε,Κ, που επιθυυσýßι vcι φοßτÞσουν απü την ºη Ýωò και ττιν ºΦη ßουλßου.
ΕγγραοÝò των º5 διατιθÝμενωιΖ θÝσεων π-αρÜλληλου μηχανογραφ,κΦý δελτßου, ειδικüτηταò: Εοηθþν ΝοσηλευτικÞò θα
ττραγματοηοßτßθοýν κατÜ το πρþτο δεκατßμερο Σετττεμβρßου 2Φ22.
ΤηλÝιρωνα εττßκοινωνßαò: 265ºΟ 3045'! και 265,1δ 3'l55Ο
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ΣχετικÞ αßτηση ( Δßνεται απü το Ι,Ε,Κ)
Πρωτüτυποò τßτλοò σπουδþν {απολυτÞρ!ο λυκεßου Þ πτυχßο),και φωτοτυπßα.

Σε πεβßπτωση αδυναμßαò πρασκüμισηò του πρωτüτυπου τßτλου σπουδþν, θα προσκομßζεται εßτε
πρωτüτυπο αποδεικτικü τßτλου σπουδþν üπου θα αναγραιοεται ο τελικüò βαθμ,üò αποιιοßτησι,lò, εßτε

οποιòδÞποτε Üλλο Ýγγραφο τ,.ροβλÝπεται απü την ισχýουσα κστÜ περßπτωση νομοθεσßα.
Δελτßο αστυνομικÞò ταυτüτηταò Þ ΔιαβατÞριο Þ Üλλο Ýγγραφο του προβ,λÝπεται κατÜ περßπτωση απü την
ισχýι:υσα νòμοθεσßα, επικυρωμÝνη φωτοτυπßα,
Στοιχεßα

ΑΜΚΑ

Βεβαßωση ßΚΑ Þ Δημüααò Υπηρεσßαò στην οποßα θα αναγρÜφεται η προýπηρεσßα (ημερομßσθια Þ Ýτη)

που τυχüν πραγματοποßησε ο υποψÞφιοò σε συγκεκριμÝνο επÜγγε,\μα και εßδικüτητα Þ βεβαßωση Δημüσιαò
ΟΙκονομικÞò Υπηρεσßαò (ΔΟΥ) στην οποßα θα αναγρÜφεται ο χρüνοò Üσκησηò συγκεκριμÝνηò επιτÞδευσηò
απü τον υποψÞφιο.
l-J απüδειξη τηò προýπηρεσßαò εßναι στην αποκλειστικÞ ευθýνη του υποψηφßου,
Πιστοτοιητικü οικογενειακÞò κατÜστασηò προκειμÝνου για πολýτεκνο η τρßτεκνο γσνÝα ý τÝκνο πολýτεκνηò
Þ τρßτεκνηò Þ μονογονεΤκÞò οικογÝνειαò,

ΥπÞκοοι κρατþν μελ,þν τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò και αλλοδαποß υπÞκοοι κρατþν εκτüò Ε,Ε., γßνονταß
δεκτοß στα Δ.I.Ε.Κ. μετÜ απü εσιλογÞ, εφüσον πληροýν τßò προýποθÝσειò, διαθÝτουν Üδεια διαμονÞò και
γνωρßζουν αποδεδειγμÝνα την ΕλληνικÞ γλþσσα σýμφωνα με τιò ισχýουσεò διατÜξειò

Ο μÝγιστοò αριθμüò καταρτιζüμιενων καθορßζεται σε τριÜντα (30), κατüπιν επιλογÞò τουò με μοριοδüτηση απü τριμελι,1
επιτροπÞ,

