ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-------------------------ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

ΔΕΛΤΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ 29-1-2016
ΠΡΟΣ: ΤΑ Μ.Μ.Ε.

ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου "Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο" ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
θα
λειτουργήσει Α΄ εαρινό εξάμηνο με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Tραυματιολογίας,
σύμφωνα με την 28-1-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 70ΑΚ465ΦΥΟ-ΩΜΔ).
ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους καταρτιζόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής από 02 έως 12
Φεβρουαρίου 2016 στη γραμματεία του ΔΙΕΚ που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο
(Μαματσίου 6 Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813 και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. mamatsio.gr
Δ αο ο η
για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ, εγγραφής και μοριοδότησης
σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Κανονισμός
Λειτουργίας
ΙΕΚ
(ΦΕΚ
1807
Β΄)
αποτελούν
τα
ακόλουθα:
. Αί η η (ονομαστικά στοι εία,, το ΑΜΚΑ, ΑΜ.Α και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,
συμπληρώνεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ)
ii. Πρω ό υπος ί ος που
B΄) – (υπο ρεωτικό)

(απολυτήριο Λυκείου Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ ή πτυ ίο ΕΠΑΣ, ΤΕΕ

iii. Δε ίο α υ ο
ς αυ ό η ας Δ αβα ρ ο
Σε περίπτωση έλλειψης Πιστοποιητικό Δήμου.(υπο ρεωτικό)
iv. εβαίω η ΙΚΑ Δη ό ας Υπηρε ίας, στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία (ημερομίσθια
ή έτη) που τυ όν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή
βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο ρόνος άσκησης
συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.(Μοριοδοτείται επιπλέον εφόσον υπάρ ει σ ετική με
την ειδικότητα)
vi. Π οπο η ό ο ο ε ε α ς α
α ης - Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίαςμονογονεϊκής (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρ ουν)
vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί
του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση αβα ηρίου
αυ ό η ας
ο ο ε
αθ ς α ης ε ας παρα ο ς για τους υπηκόους ωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη
αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii,
απαιτείται η κατάθεση του ό ου πρω ό υπου ί ου που
, επί η ης ε φρα ης αυ ού
αθ ς α ης ο ίας ου, ε οθέ ω από η ό α ε η
υπηρε ία.
Η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι τέσσερα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
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α/α
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