ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόµενους στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ
Στην Αθήνα, 08-09-2014 ηµέρα ∆ευτέρα , αφού λάβαµε υπόψη:

1.

Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α ), “Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες
διατάξεις”

2.

Την υπ’ αριθµ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµικών (ΦΕΚ
1748/τ.Β/99 ) “Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ”

3.

Την υπ’ αριθµ. ∆’/10495/08-05-06 (ΦΕΚ 622/τ. Β/18-05-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Έγκριση του προγράµµατος της
ειδικότητας «∆ιασώστης – Πλήρωµα Ασθενοφόρου” από το ΙΕΚ του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Εθνικό
Κέντρο Άµεσης Βοήθειας».

4.

Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), “Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

5.

Τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και υπηρεσιών του δηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» όπως εξειδικεύθηκε µε την Εγκύκλιο
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342/1-4-2014 του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης µε θέµα «Κατάργηση της
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων»

6.

Την υπ’ αριθµ. 348/ 08-09-2014, απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη νέου κύκλου σπουδών κατά
το Φθινοπωρινό εξάµηνο 2014-15, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούµε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα “∆ιασώστης – Πλήρωµα
Ασθενοφόρου”, στο Α΄ εξάµηνο

(Φθινοπωρινό 2014-15) που αρχίζει 20/10/2014 και λήγει

27/02/2015 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι που επιθυµούν
να εισαχθούν στο ΙΕΚ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις που πρέπει να
συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής:

1.

Να είναι άνδρες ή γυναίκες Έλληνες πολίτες που διαθέτουν τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου, ή άλλου
ισότιµου µε αυτό ή αντίστοιχο µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα, ή πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διαθέτουν τίτλο σπουδών ισότιµο προς αυτόν του Ελληνικού Λυκείου.

2.

Να έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . ∆εν θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε άδεια
οδήγησης Β’ κατηγορίας.

3.

Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των ανωτέρω απαιτείται πολύ καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας, η οποία
∆ιδασκαλείου της

αποδεικνύεται

µε αντίστοιχη

βεβαίωση

Ελληνοµάθειας

του

Νέας Ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Σχολείου της Νέας

Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που χορηγείται µετά από σχετική
εξέταση του υποψηφίου. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα επίσηµα έγγραφα των τίτλων σπουδών
πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1.

Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ)

2.

Φωτοτυπία του απαιτούµενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόµιση

αντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκοµίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη
σχολική µονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθµός αποφοίτησης.
3.

Φωτοτυπία των δυο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται

η ταυτότητα θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του ∆ήµου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραµµένος.
4.

Ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος είναι σωµατικά υγιής.

5.

Φωτοτυπία των δύο όψεων της Άδειας Οδήγησης.

6.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριµήνου της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας

Πολυτέκνων Ελλάδας
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3,4,5, είναι υποχρεωτικά και το 6 απαιτείται για όσους έχουν την
ιδιότητα του πολυτέκνου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους από τις 16/09/2014

µέχρι

22/09/2014, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο στις εξής διευθύνσεις:

Αθήνα: Τέρµα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα), Τ.Κ. 11527,
Τηλ: 2132143139, 2132143137.
Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7.

Αθήνα, 12/09/2014
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

