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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Κατάθεση αιτήσεων υποψήφιων καταρτιζόμενων για Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν. Πατρών  εκπαιδευτικής 

περιόδου 2021-2022 

 
 

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Πατρών «O ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

θα λειτουργήσει η ειδικότητα «Βοηθού νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. Γ6α/Γ.Π.31368/27.05.2021 ΦΕΚ 2426/Β/07.06.2021 Υπουργική Απόφαση. 

 

Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων είναι : 

 

1.  Αίτηση  συμμετοχής (στο Δ.Ι.Ε.Κ.) 

2. Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο (Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ 6τάξιου γυμνασίου, 

πτυχίου ΤΕΛ/ ΤΕΕ-Β΄ κύκλου) 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

4. Α.Μ.Κ.Α 
5. Εργασιακή εμπειρία (σχετική  με την ειδικότητα), βεβαίωση ΙΚΑ, ή δημόσιας υπηρεσίας, 

στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο 

υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα 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. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, 

αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή 

ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, απαιτείται η κατάθεση του 

ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας 

του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. Επίσης πρέπει να έχουν ελληνομάθεια. 

Επιπλέον, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών: 



1. Αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ειδίκευση ΕΠΛ ειδικότητας βοηθών 

νοσηλευτών.  

2. Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (κάτοχοι ΒΕΚ) και σπουδαστές Ι.Ε.Κ. που έχουν κατοχυρώσει Α΄ και 

Β΄ εξάμηνα κατάρτισης των εξής ειδικοτήτων: Βοηθού Νοσηλευτικής (Μαιευτικής, 

Χειρουργείου, Τραυματολογίας, Ογκολογικών Παθήσεων, Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας και Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις).  

 

Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στο κτίριο του Δ.Ι.Ε.Κ Επιδαύρου 2-4 Τερψιθέα  κατά την 

περίοδο από 1-10 Σεπτεμβρίου 2021 (το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την 

υπ. αριθμ. Γ6α/Γ.Π.31368/27.05.2021 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

2426/Β/07.06.2021) καθημερινά και ώρες από 08:30πμ – 14:30μμ. 

Για κάθε διευκρίνιση τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 461-326 

    

 

 

 

                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ  
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