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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45622/ΙΑ (1)
 Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέ−

τρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα 
της μαίας – μαιευτή.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, παράγραφοι 5 και 6, και 14 παρά−

γραφος 7 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

γ) του β.δ. της 15−12−1955 (ΦΕΚ 347 Α΄ ) «Περί Συλλόγου 
Επιστημόνων Μαιών»,

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των 
όρων και της διαδικασίας διενέργειας των αντισταθμι−
στικών μέτρων που δύνανται να επιβληθούν είτε από την 
αρμόδια προς τούτο αρχή της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 78477/
ΙΑ/12.7.2011 (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 τ. Β΄), προκειμένου περί 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είτε από το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, προκει−
μένου περί εγκατάστασης, για το επάγγελμα της μαίας 
– μαιευτή, όταν ο αιτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 10 του π.δ. 38/2010. 

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση για την διενέρ−
γεια της δοκιμασίας επάρκειας ή της πρακτικής άσκη−
σης προσαρμογής, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής 
παροχής υπηρεσιών, όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζεται το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών» 
(Σ.Ε.Μ.Μ.Α.).

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Α. είναι επίσης αρμόδιος για την αξιολό−
γηση της πραγματοποιηθείσας αντιστάθμισης και την 
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της στην, κατά πε−
ρίπτωση, αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

Άρθρο 3 
Πρακτική Άσκηση Προσαρμογής

1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιεί−
ται κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου αποκλειστικά σε 
Μαιευτικά Τμήματα Δημόσιων Νοσοκομείων.

Η επιλογή του «φορέα» απασχόλησης, ήτοι του συ−
γκεκριμένου δημόσιου νοσοκομείου, καθώς και του 
τμήματος ή των τμημάτων της οικείας Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκη−
ση προσαρμογής κάθε αιτούντος, γίνεται από τον ενδια−
φερόμενο μεταξύ φορέων που θα έχουν προκαθορισθεί 
από τον Σ.Ε.Μ.Μ.Α. 

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Α. ανάλογα με την αντιστάθμιση που θα 
έχει επιβληθεί, δύναται να προτείνει την διενέργεια 
της πρακτικής άσκησης του αιτούντος διαδοχικώς σε 
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μολογίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος 
δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη δοκιμασία 
επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο, σύμφωνα με πάγια απόφαση 
του Σ.Ε.Μ.Μ.Α., τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται 
εντός εικοσαημέρου από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας 
και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1. 

8. Για την συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας 
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Σ.Ε.Μ.Μ.Α. σχετική 
αίτηση που συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της 
απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά 
μέτρα στον αιτούντα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια 
αρχή του άρθρου 1, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο 
της δήλωσης του τελευταίου προς το Σ.Α.Ε.Π., με την 
οποία επιλέγει το αντισταθμιστικό μέτρο της δοκιμα−
σίας επάρκειας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 57 του π.δ. 38/2010.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης 
βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην 
αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση     Ημερομηνία
Τμήμα     Αρ. Πρωτοκόλλου
Ταχ. Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλ
Fax     ΠΡΟΣ:
E− Mail

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διά της παρούσης βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει 
από το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ………....…… πιστοποιητικό 
ευδόκιμης άσκησης, ο/η ………...……….. (ονοματεπώνυμο, πα−
τρώνυμο, μητρώνυμο) πραγματοποίησε με επιτυχία πρα−
κτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας (από) ……….....…… (έως) 
στο …………...……….. (τμήμα, γραφείο, Νοσοκομείο, κ.λ.π.) του 
…………...………. (όνομα φορέα) που βρίσκεται στ……...……….. (πόλη) 
επί της οδού …………...………., στους τομείς που ορίσθηκαν με 
το υπ’ αριθμό …………... Πρακτικό του Σ.Α.Ε.Π./ την υπ’ αριθμό 
…………...………. απόφαση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 (ΦΕΚ 
2271/12.10.2011 τ. Β΄). Υπεύθυνος στο φορέα της πρακτικής 
άσκησης προσαρμογής ορίσθηκε ο/η …………...……….…………...……….

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Μ.Α.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Απριλίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

    Αριθμ. 45621/ΙΑ (2)
Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέ−

τρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελ−
μα του νοσηλευτή («νοσοκόμου υπεύθυνου για γε−
νική περίθαλψη»).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, παράγραφοι 5 και 6, και 14 παρά−

γραφος 7 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

γ) του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132) «Σύσταση Ένωσης 
Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των όρων 
και της διαδικασίας πραγματοποίησης των αντισταθμιστι−
κών μέτρων που δύνανται να επιβληθούν είτε από την αρ−
μόδια προς τούτο αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 
(ΦΕΚ 2271/12.10.2011 τ. Β΄), προκειμένου περί ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, είτε από το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) της παραγράφου 1 
του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, προκειμένου περί εγκα−
τάστασης, για το επάγγελμα του νοσηλευτή («νοσοκόμου 
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη»), όταν ο αιτών εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του π.δ. 38/2010. 

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση για την διενέρ−
γεια της δοκιμασίας επάρκειας ή της πρακτικής άσκη−
σης προσαρμογής, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής 
παροχής υπηρεσιών, όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζεται το Νο−
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ένω−
ση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.).

Η Ε.Ν.Ε. είναι επίσης αρμόδια για την αξιολόγηση της 
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πραγματοποιηθείσας αντιστάθμισης και την γνωστο−
ποίηση των αποτελεσμάτων της στην, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

Άρθρο 3 
Πρακτική Άσκηση Προσαρμογής

1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποι−
είται κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου αποκλειστικά 
σε τμήματα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δημόσιων Νο−
σοκομείων.

Η επιλογή του «φορέα» απασχόλησης, ήτοι του συ−
γκεκριμένου δημόσιου νοσοκομείου, καθώς και του 
τμήματος ή των τμημάτων της οικείας Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκη−
ση προσαρμογής κάθε αιτούντος, γίνεται από τον ενδια−
φερόμενο μεταξύ φορέων που θα έχουν προκαθορισθεί 
από την Ε.Ν.Ε. 

Η Ε.Ν.Ε., ανάλογα με την αντιστάθμιση που θα έχει 
επιβληθεί, δύναται να προτείνει την διενέργεια της 
πρακτικής άσκησης του αιτούντος διαδοχικώς σε πε−
ρισσότερα τμήματα της οικείας Νοσηλευτικής Υπηρεσί−
ας, προσδιορίζοντας παράλληλα τον χρόνο πρακτικής 
άσκησης σε καθένα εξ αυτών. 

2. Η έναρξη της αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής δηλώνεται στην Ε.Ν.Ε., η οποία ορίζει τον 
Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής.

Ο Συντονιστής ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
αν πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση, ενημερώνο−
ντας σχετικά το βιβλίο ασκούμενων της παραγράφου 
3. Επίσης ενημερώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα 
όπου πραγματοποιείται η άσκηση για τυχόν προβλήμα−
τα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια αυτής και συνυ−
πογράφει με τον υπεύθυνο του φορέα το πιστοποιητικό 
ευδόκιμης πρακτικής άσκησης.

3. Η Ε.Ν.Ε. τηρεί «Βιβλίο Ασκουμένων», στο οποίο ανα−
γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία 
της αίτησης, η ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης 
της παραγράφου 5, ο αριθμός μητρώου και τα στοιχεία 
του φορέα, ήτοι του δημόσιου νοσοκομείου που θα 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής 
(επωνυμία και έδρα του φορέα), καθώς και τα στοιχεία 
του υπεύθυνου του φορέα. Στο «Βιβλίο Ασκουμένων» κα−
ταχωρείται επίσης η έκθεση αξιολόγησης της προόδου 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, που συντάσσεται 
από τον υπεύθυνο του φορέα. 

4. Ο επιλεγείς φορέας ορίζει υπεύθυνο υπό την επί−
βλεψη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκη−
ση προσαρμογής. Ως υπεύθυνος του φορέα ορίζεται 
ο εκάστοτε Προϊστάμενος της οικείας Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας ή ο Προϊστάμενος του οικείου Νοσηλευτικού 
Τμήματος. Ο υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαμηνιαία 
έκθεση αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει αμελλητί 
στην Ε.Ν.Ε. Αν στον ενδιαφερόμενο έχει επιβληθεί με 
την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων πρα−
κτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας μικρότερης των 
έξι μηνών, η σχετική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται 
από τον υπεύθυνο και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να ενημερώνει τον 
Συντονιστή για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την 
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

5. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής 
γνωστοποιείται στην Ε.Ν.Ε. με δήλωση του αιτούντα, η 
οποία συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, υπογεγραμ−
μένη και θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο 
της υπογραφής, του υπεύθυνου του φορέα στον οποίο 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στην οποία θα 
αναφέρονται: 

i) η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής, 

ii το όνομα του υπεύθυνου του φορέα σύμφωνα με 
την παράγραφο 4

iii) το τμήμα ή τμήματα όπου θα πραγματοποιηθεί η 
πρακτική άσκηση προσαρμογής,

β) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης της, κατά περί−
πτωση, αρμόδιας αρχής του άρθρου 1 περί της επιβολής 
αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδιορισμού της 
διάρκειας της πρακτικής άσκησης.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα 
προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επιλέγει το αντισταθ−
μιστικό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του π.δ. 
38/2010.

δ) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 
περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου 
κατά του κινδύνου ατυχήματος. 

6. Ο ασκούμενος εκτελεί αποκλειστικώς και μόνον 
καθήκοντα που ανήκουν στον κύκλο των συνήθων υπη−
ρεσιακών καθηκόντων και των επαγγελματικών δικαι−
ωμάτων των Νοσηλευτών, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από την κείμενη νομοθεσία και την Ε.Ν.Ε.

7. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει 
στην Ε.Ν.Ε. πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης 
που εκδίδεται από τον φορέα στον οποίο αυτή έχει 
πραγματοποιηθεί. 

8. Με βάση το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής 
άσκησης η Ε.Ν.Ε. χορηγεί στον ασκούμενο «Βεβαίωση 
αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης προσαρμογής», ο 
τύπος της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα.

9. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη χορηγηθείσα 
βεβαίωση της παραγράφου 8, συνοδευόμενη από το 
πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης της πα−
ραγράφου 7 στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του 
άρθρου 1.

10. Σε περίπτωση μη ευδόκιμης πρακτικής άσκησης ο 
ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επα−
ναλάβει την πρακτική άσκηση προσαρμογής στον ίδιο 
ή άλλο φορέα τηρώντας τη διαδικασία της παραγρά−
φου 5. 

Άρθρο 4
Δοκιμασία επάρκειας

1. Η δοκιμασία επάρκειας διεξάγεται στην Ε.Ν.Ε. από 
Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από την 
εν λόγω Ένωση και αποτελούνται από τακτικά μέλη 
αυτής εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού 
κύρους με ανάλογη ειδικότητα, προς το αντικείμενο 
της δοκιμασίας.

2. Οι Επιτροπές είναι τριμελείς για κάθε ειδικότητα και 
ένα τουλάχιστον εκ των μελών τους οφείλει να είναι εν 
ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π. Νοσηλευτικής Σχολής Α.Ε.Ι. της 
χώρας, το οποίο και ορίζεται πρόεδρός της. Η θητεία 
των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

3. Η διαδικασία της δοκιμασίας επάρκειας είναι γρα−
πτή και διενεργείται στην ελληνική γλώσσα.
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4. Το αντικείμενο της δοκιμασίας επάρκειας περιορίζε−
ται στον ή στους τομείς γνώσεων που έχουν επιβληθεί 
ως αντισταθμιστικά μέτρα από την, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

5. Η εξεταζόμενη ύλη στο πλαίσιο της δοκιμασίας 
επάρκειας ορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 
1 και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. Με την ίδια 
ανακοίνωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη 
διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ιδίως ο 
ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας, 
τυχόν βοηθήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι 
ενδιαφερόμενοι κατά την εξέτασή τους, κ.λ.π.

6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται 
από την επιτροπή της παραγράφου 1 σε βαθμολογική 
κλίμακα από το ένα έως το δέκα ή πολλαπλάσιό του. 
Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμο−
λογία ίση τουλάχιστον με ποσοστό 50% της μέγιστης 
δυνατής βαθμολογίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο εν−
διαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανα−
λάβει τη δοκιμασία επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές 
περιόδους.

7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο, σύμφωνα με πάγια απόφα−
ση της Ε.Ν.Ε., τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται 
εντός εικοσαημέρου από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας 
και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1. 

8. Για την συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Ε.Ν.Ε. σχετική αίτηση 
που συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της απόφασης 
με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στον 
αιτούντα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του 
άρθρου 1, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης 
του τελευταίου προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επιλέγει 
το αντισταθμιστικό μέτρο της δοκιμασίας επάρκειας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του π.δ. 
38/2010.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης 
βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην 
αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση     Ημερομηνία
Τμήμα     Αρ. Πρωτοκόλλου
Ταχ. Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλ
Fax     ΠΡΟΣ:
E− Mail

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διά της παρούσης βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει 
από το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου …………...………. πιστοποιητι−
κό ευδόκιμης άσκησης, ο/η …………...………. (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, μητρώνυμο) πραγματοποίησε με επιτυχία 
πρακτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας (από) …………...………. 
(έως) στο …………...………. (τμήμα, γραφείο, Νοσοκομείο, κ.λπ.) 
του …………...………. (όνομα φορέα) που βρίσκεται στ…………...………. 

(πόλη) επί της οδού …………...………., στους τομείς που ορίσθη−
καν με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου …………...……….. Πρακτικό 
του Σ.Α.Ε.Π./ την υπ’ αριθμό …………...………. απόφαση της αρ−
μόδιας αρχής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 
ΚΥΑ αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 τ. Β΄). 
Υπεύθυνος στο φορέα της πρακτικής άσκησης προσαρ−
μογής ορίσθηκε ο/η…………...……........….

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 24 Απριλίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
 Αριθμ. 507/45957 (3)
    Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της ειδικής στήριξης 

του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλί−
ου στους παραγωγούς σκληρού σίτου για το έτος 
2011. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3, του νόμου 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το 
άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 
6, παρ. 1 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70) και το 
άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 
1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.

2. Το άρθρο 22, παράγραφος 3 του Ν. 992/79 (Α280) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την 
Εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». 

3. Τα άρθρα 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α200/98), 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−
θρο 4 του Ν. 2732/99 (Α154/99) και το άρθρο 24 του 
Ν. 2945/01 (Α223/01) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της 
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8 
του Ν. 3147/2003 (Α135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης 
επίλυσης ζητημάτων αποκατασθέντων και αποκαθιστα−
μένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
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