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Θέµα: «Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων» 
 

Το 1 Περιφερειακό Τµήµα (ΠΤ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της ΕΝΕ σε συνεργασία µε το 2ο ΠΤ 
Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των Νοσηλευτών/τριών µελών 
του, και µέσα από την ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, βάσει του επικαιροποιηµένου 
προγράµµατος της ενιαίας επιστηµονικής οµάδας που έχει κατατεθεί από το 2ο ΠΤ της ΕΝΕ στο Εθνικό 
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 
Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης), υλοποιεί νέο κύκλο εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε 
το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, δυνάµει του µε αρ. πρωτ. 2996/12-8-2013 εγγράφου του, για την κάλυψη των 
αναγκών των Νοσηλευτών. 
 
Το πρόγραµµα που πρόκειται να υλοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη είναι:   

 
1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ».  Απευθύνεται σε νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. 
Τόπος διεξαγωγής:  Αλεξανδρούπολη,  
Χρόνος διεξαγωγής:  30/9/2013-4/10/2013 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  26/8/2013 έως 6/9/2013ώρα 14:00.  

 
Τα προγράµµατα απευθύνονται: Αποκλειστικά σε νοσηλευτές, µέλη του 1ου  ΠΤ Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης της ΕΝΕ που εργάζονται στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας κ.α.), 
στον ΕΟΠΥΥ, σε Στρατιωτικές Μονάδες και Νοσοκοµεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στον 
στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.  

 
Προϋποθέσεις Συµµετοχής:  

- Να είναι Νοσηλευτές/τριες - µέλη του 1ου ΠΤ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της ΕΝΕ  
- Να εργάζονται στον Δηµόσιο Τοµέα. 
- Να έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή στο ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr) 
- Να έχει ενηµερωθεί και υπογράψει την αίτηση ο/η προϊστάµενος/νη.  
- Να γίνει κατάθεση της αίτησης στο 1ο ΠΤ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της ΕΝΕ εντός της 
προθεσµίας που ορίζεται κάθε φορά.  

 



Η Ενιαία Επιστηµονική Επιτροπή του 1ου ΠΤ και του 2ου ΠΤ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την πραγµατοποίηση των πρώτων προγραµµάτων αυτού του σχεδίου στην Αλεξανδρούπολη. 
Δροµολογούνται και θα δροµολογηθούν και νέα προγράµµατα µε σκοπό να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες των µελών της ΕΝΕ. 

- Οι αιτήσεις συµµετοχής θα αποστέλλονται στο 1ο Περιφερειακό Τµήµα της  ΕΝΕ, µε φαξ στο 
2531550842.     

- Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα εκπαίδευσης θα ενηµερώνονται για την επιλογή τους από τους 
υπεύθυνους του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης αλλά και από τα µέλη της ενιαίας επιστηµονικής επιτροπής 
του 2ου ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΝΕ και του 1ου ΠΤ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( e-mail) που έχουν δηλώσει, περίπου 20 ήµερες πριν την έναρξη. 

- Τα προγράµµατα πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ώρες και ηµέρες.  Για αυτό το λόγο οι 
συµµετέχοντες αποδεσµεύονται από το πρόγραµµα εργασίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν.   

- Βήµατα ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΕΚΔΔΑ: 1. www.ekdd.gr  2. Αίτηση Συµµετοχής 3. 
Συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το 1ο ΠΤ Ανατολικής Μακεδονίας της 

ΕΝΕ ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΝΕ (www.enne.gr). Αρµόδιος για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
ορίζεται ο κ. Ποντισίδης Γεώργιος (6948625299). 

Παρακαλούµε πολύ όπως ενηµερώσετε τους Προϊσταµένους των τµηµάτων καθώς και όλο το 
Νοσηλευτικό προσωπικό της ευθύνης σας. Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 
 
 
 

                             Για το Δ.Σ του 1ου Π.Τ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

                             Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 

 
 
 
                     Παπαδημητρίου Χρήστος                                                            Ποντισίδης Γεώργιος 
 
 


