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                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π οικ.33091/6-6-22 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και την 

Υ.Α.  με αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735( ΦΕΚ 2712/Τ.Β /́1-6-2022) με την οποία εγκρίθηκε για το 

Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, η λειτουργία 

της ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου”                                                                                                                         

Ξεκινάνε οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο 

σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2022Β, οι οποίες θα υποβάλλονται από                       

την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.                                               

Επίσης οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. ,καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ,δύνανται να 

εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής 

Χειρουργείου”  υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου     

του τρέχοντος έτους.                                                                                                               

Τέλος καταρτιζόμενοι που επιθυμούν μετεγγραφή από άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. ίδιας ειδικότητας 

καθώς και καταρτιζόμενοι που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή 

ειδικότητα και επιθυμούν αλλαγή ειδικότητας,  δύνανται να την πραγματοποιήσουν με 

υποβολή αίτησης τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. μας από την 1η έως και την 10η Ιουλίου του 

τρέχοντος έτους.                                                                                                                             

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση   (χορηγείται από το Δ.Ι.Ε.Κ.) 

2. Απολυτήριο Λυκείου, πρωτότυπο και φωτοτυπία  

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και φωτοτυπία 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ 

6. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς , διαβατήριο για αλλοδαπούς 

υπηκόους και άδεια παραμονής  

 Η φοίτηση  είναι  πρωινές ώρες , και παρέχεται δωρεάν.       

 Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση 

  Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης. 

 

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132037624 και 2132037627. 

 Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη 

Γραμματεία του ΙΕΚ,  Σουλίου 62 –Αγία Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ. έως 

13.00μ.μ. καθημερινά, τις ανωτέρω ημερομηνίες. 

                                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ 

 

                                                                          ΚΡΟΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
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