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Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε.

Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020(ΑΔΑ:9ΠΙ9
46ΜΤΛ6-ΝΟΒ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας 
ενημερώνουμε ότι, η επικοινωνία και εξυπηρέτηση των Νο-
σηλευτών τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα Περιφερει-
ακά Τμήματα, συνεχίζει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονι-
κά μέσα (μέσω e-mail) ή με αλληλογραφία.

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: grammatiaene@gmail.
com

2o Π.Τ Μακεδονίας & Θράκης: ptene2@yahoo.gr

3o Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Ιονίων Νήσων &Πελοποννή-
σου: enne6@otenet.gr

4o Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: ene5@otenet.gr

5o Π.Τ. Κρήτης: info@enekritis.gr

Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μέσω 
e-mail.

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη, θεωρεί ότι δεν 
είναι εφικτό να εξυπηρετηθεί μέσω e-mail, μπορεί να επισκε-
φθεί το αντίστοιχο Γραφείο ΕΝΕ (Κεντρικό ή Περιφερειακό), 
με την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την είσοδό του στα 
γραφεία καθώς και με τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προ-
στασίας της ατομικής υγιεινής και της δημόσιας υγείας.

Συστήνεται, για την αποφυγή συνωστισμού, συγχρωτισμού 
και αναμονής για εξυπηρέτηση, η επίσκεψη στα Γραφεία της 
ΕΝΕ, να προγραμματίζεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτή-
ματος στο e-mail της αντίστοιχης Γραμματείας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης

Σ

Άδεια για συμμετοχή σε διαδικτυακό συνέδριο

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα,

1. « Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται 
υποχρεωτικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους 
που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτρο-
φία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί-
κησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε 
κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που 
ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετο-
χή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε 
είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρί-
νεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

3. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορη-
γούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οι-
κείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά πε-
ρίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου 
του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον 
οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές 

δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέ-
ρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επι-
στροφή του υπαλλήλου».

Με τις παραπάνω διατάξεις ο νομοθέτης καθιερώνει ρητώς 
την δυνατότητα ή άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων 
για την χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε συνέδριο ή λοιπές 
επιστημονικές εκδηλώσεις. Η εν λόγω άδεια είναι ειδική και 
δεν χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική.

Το βασικό και συνάμα αποκλειστικό κριτήριο που τίθεται ανα-
φορικά με την αξιολόγηση του αιτήματος για χορήγηση της 
συγκεκριμένης μορφής άδειας είναι το συμφέρον της υπη-
ρεσίας από την συμμετοχή του υπαλλήλου στο συγκεκριμένο 
συνέδριο ή άλλης μορφής επιστημονική εκδήλωση.

Πέραν του κριτηρίου τούτου ουδεμία άλλη προϋπόθεση θε-
σπίζει ο νομοθέτης, ιδίως εν σχέσει με την χρονική στιγμή 
υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Υπογραμμίζεται, περαιτέρω, ότι ο νομοθέτης ουδόλως δια-
κρίνει μεταξύ συνεδρίων που πραγματοποιούνται με φυσική 
παρουσία των συμμετεχόντων και συνεδρίων που πραγματο-
ποιούνται εξ αποστάσεως, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 
των συμμετεχόντων.
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Εφόσον, λοιπόν, ο νομοθέτης δεν εισάγει αντίστοιχη διάκρι-

ση, βασίμως υποστηρίζεται ότι η άδεια του άρθρου 59 παρ. 

2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα δύναται κάλλιστα να χο-

ρηγείται και σε υπαλλήλους, προκειμένου περί της συμμε-

τοχής τους σε συνέδριο που οργανώνεται και εκτυλίσσεται 

με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, άνευ φυσικής παρουσίας 
των συμμετεχόντων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

  Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης               Τζαννής Πολυκανδριώτης

           Υπουργείο Εσωτερικών: 
Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του 
Δημοσίου Τομέα 2019 – Συμπλήρωση έκθεσης 

αξιολογούμενων από 28/9/2020 έως 9/10/2020
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ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την 
αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους 
αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού  
                          

Σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε στις Διευθύνσεις Διοικητικού για την 
ολοκλήρωση της εισαγωγής στοιχείων των αξιολογούμενων και της με αριθμ. 
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου 
τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις 
Διοικητικού – Προσωπικού», σας ενημερώνουμε σχετικά με την αναπροσαρμογή των 
επιμέρους χρονικών διαστημάτων διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς και το 
επόμενο στάδιο διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του 
έτους 2019. 

Ειδικότερα, σε συνέχεια των ορισμών αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν από τις 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, καλούνται οι αξιολογούμενοι να προβούν στη 
συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησής τους καθώς και στην αξιολόγηση των 
προϊσταμένων τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και η νέα δυνατότητα διενέργειας 
διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού στις φόρμες ορισμού 
αξιολόγησης, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.  
 

 Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων 
Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της 
αξιολόγησης ορίζονται ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΕΠΕΙΓΟΝ 
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 Από 15/7/2020 έως 25/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού 
εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της 
συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης. 

 Από 28/9/2020 έως 9/10/2020 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση 
της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή 
αρμοδίως. 

 Από 12/10/2020 έως 27/11/2020 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση 
της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή 
αρμοδίως. 

 Από 30/11/2020 έως 31/12/2020 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση 
της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή 
αρμοδίως. 

 

Κατά το χρονικό διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2020 ο κάθε 
αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία 
της Έκθεσης Αξιολόγησης  που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική 
Απόφαση, και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 
2020. Υπενθυμίζεται ότι, σε αυτό το στάδιο, για την πρόσβαση και τη δυνατότητα 
εισαγωγής των στοιχείων από την πλευρά των αξιολογούμενων απαιτείται η είσοδος στην 
εφαρμογή του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 
(https://hr.apografi.gov.gr/login), με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. 
 

Κατά την έναρξη του σταδίου συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους 
αξιολογούμενους, και πριν την τελική υποβολή τους, παρέχεται η δυνατότητα 
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τυχόν διορθώσεις –  στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Διόρθωση των γενικών στοιχείων αξιολόγησης 
 Διόρθωση της κατάστασης του αξιολογούμενου από «Κώλυμα» σε «Αξιολογείται» 
 Διόρθωση της κατάστασης του αξιολογούμενου από «Αξιολογείται» σε «Κώλυμα» 
 Διόρθωση εντύπου αξιολόγησης Υπαλλήλου/Προϊστάμενου 
 Διόρθωση Α΄ αξιολογητή 
 Διόρθωση Β΄ αξιολογητή 

 
Διευκρινίζεται ότι κατά το στάδιο αυτό, οι ορισμοί αξιολογήσεων θα είναι ορατοί 

τόσο στους αξιολογούμενους όσο και στους αξιολογητές προκειμένου να διαπιστώσουν 
εγκαίρως τυχόν αστοχίες. Η υποβολή αιτημάτων διόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους 
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(αξιολογούμενους και αξιολογητές) προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού θα πραγματοποιείται 
εκτός του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου. Ως προς τη δυνατότητα διορθώσεων επισημαίνεται ότι διορθώσεις που 
αφορούν στην κατάσταση του αξιολογούμενου («αξιολογείταικώλυμα») ή στον τύπο 
αξιολόγησης («υπαλλήλου/προϊσταμένου») δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον 
ο αξιολογούμενος δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του.  

 
Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων και 

η ομαλή διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης, καλούνται οι αξιολογούμενοι και οι 
αξιολογητές - εφόσον εντοπίσουν οποιαδήποτε αστοχία ή λανθασμένη επικαιροποίηση των 
στοιχείων τους - να υποβάλλουν σχετικό αίτημα διόρθωσης έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 
προκειμένου να προβούν εγκαίρως οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού στις απαραίτητες 
διορθώσεις, δηλαδή πριν τη λήξη υποβολής των εκθέσεων από τους αξιολογούμενους, ήτοι 
πριν τις 9 Οκτωβρίου. 

Στις περιπτώσεις των αλλαγών/διορθώσεων που επιφέρουν επιπλέον απαιτούμενες 
ενέργειες σε έναν υπάλληλο (αξιολογούμενο ή αξιολογητή), π.χ. εάν ο αξιολογούμενος 
αξιολογείται ενώ είχε λανθασμένα καταχωρηθεί με κώλυμα, εάν σε έναν αξιολογητή 
αντιστοιχεί/ούν επιπλέον αξιολογούμενος/οι κ.α., το σύστημα θα ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο υπάλληλο για την αλλαγή με την αυτόματη αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Αναφορικά με  τη δυνατότητα διορθώσεων των στοιχείων στα διάφορα στάδια  θα 
ακολουθήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις και σχετικές οδηγίες. 
 

Σε συνέχεια της υποβολής της έκθεσης αξιολόγησής του, ο αξιολογούμενος καλείται 
να συμπληρώσει το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων του και 
να το καταθέσει σε έντυπη μορφή. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους 
αξιολογούμενους - εφόσον πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις – και 
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
ανωνυμία του υπαλλήλου.  

Ως εκ τούτου, καλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, όπως 
οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης Προϊσταμένων με τρόπο 
που θα εξασφαλίζεται η ανωνυμία και η τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων 
προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν αλλαγές στον ορισμό αξιολογητών που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία των διορθώσεων. Περαιτέρω, προκειμένου τα 
συμπληρωμένα έντυπα να διαβιβαστούν εγκαίρως από τη Διεύθυνση Διοικητικού/ 
Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η ως 
άνω διαδικασία υποβολής και προώθησης των ανώνυμων ερωτηματολογίων θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου 2020.  

Το έντυπο, του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την 
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 Υπουργική Απόφαση, 
είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στην ενότητα «Αξιολόγηση → 
Έντυπα Αξιολόγησης». 
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Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, για λεπτομερή ενημέρωση  
αναφορικά με τα επόμενα στάδια  διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την 
αξιολογική περίοδο του έτους 2019. 
 
Για τη διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού κατά την ανωτέρω 
διαδικασία, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες στο διαδικτυακό τόπο  http://apografi.gov.gr/ 
στην ενότητα «Αξιολόγηση→ Εγχειρίδια Χρήσης». Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο διαδικτυακό 
τόπο http://apografi.gov.gr/  στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» βρίσκεται αναρτημένο 
υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, 
ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση axiologisi@ydmed.gov.gr . 
 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και 
στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση 
κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 
 
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας 
(www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις→ Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → 
Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--
axiologisi ).           
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας 
COVID-19 και του μέτρου παροχής εξ αποστάσεως εργασίας, παρακαλούμε να 
προκρίνετε για τη διατύπωση ερωτημάτων επί της εγκυκλίου τη χρήση της 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου axiologisi@ypes.gov.gr  

                                                       
                                                                                       Ο Υπουργός 

 
 

                                                                                      Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού  
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού  
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
7. Προεδρία της Κυβέρνησης  
8. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
9. ΑΔΕΔΥ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
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ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Όλα τα Υπουργεία  
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων  
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων  
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  
-Γραφεία Συντονιστών  
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων  
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 
«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».  
 
 
 
                            

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-

γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την 

έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπι-

κής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021.

Οι εξετάσεις προγραμματίζονται για το τέλος Ιανουαρίου 2021, 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Ο
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              Υπουργείο Υγείας: Τροποποίηση – 
συμπλήρωση της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 Απόφασης 

«Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας 
α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) 

“Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» 
(ΦΕΚ 2656 Β΄)

                                                            (ΦΕΚ 4041 Β΄) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα ,     16 - 09 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Αρ.Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ.57113 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                  
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                          
Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17                                                

Ταχ. Κώδικας: 104 33       ΑΠΟΦΑΣΗ 
Τηλέφωνο: 213 216 1524,-1526, 

                               -1617,-1749 

Fax: 213 216 1930 

E-mail: dnos@moh.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020  Απόφασης «Καθορισμός 

διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) 

“Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (ΦΕΚ 2656 Β΄  ) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις: 

α. των παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, & 18 του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν.4690/2020  

“Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και 

β) της από 1.5.2020 Ν.Π.Ν. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 104 Α΄), όπως ισχύει 

β. του Ν. 4675/2020 «Πρόληψη , προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών 

υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54 Α’ )   

γ. των άρθρων 35 και 109 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια  της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(ΦΕΚ 133 Α΄), όπως ισχύει   

δ. του άρθρου  4 και 7 του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α΄)  

ε. του άρθρου 1 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

47 Α΄) όπως  ισχύει 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                  
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                          
Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17                                                

Ταχ. Κώδικας: 104 33       ΑΠΟΦΑΣΗ 
Τηλέφωνο: 213 216 1524,-1526, 

                               -1617,-1749 

Fax: 213 216 1930 

E-mail: dnos@moh.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020  Απόφασης «Καθορισμός 

διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) 

“Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (ΦΕΚ 2656 Β΄  ) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις: 

α. των παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, & 18 του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν.4690/2020  

“Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και 

β) της από 1.5.2020 Ν.Π.Ν. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 104 Α΄), όπως ισχύει 

β. του Ν. 4675/2020 «Πρόληψη , προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών 

υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54 Α’ )   

γ. των άρθρων 35 και 109 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια  της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(ΦΕΚ 133 Α΄), όπως ισχύει   

δ. του άρθρου  4 και 7 του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α΄)  

ε. του άρθρου 1 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

47 Α΄) όπως  ισχύει 
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στ. του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των σχεδίων 

Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης … κα επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 

δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ Α΄ 41).  

ζ.  του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄ 81), όπως ισχύουν. 

η. του Ν. 3252/2004 « Σύσταση ΄Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 132 Α΄) όπως ισχύει 

θ. των άρθρων 5, 6, 8 και 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας κα. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37), όπως ισχύει. 

ι. 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΄) και διατηρήθηκε σε ισχύ  με τις 

διατάξεις της περ. 22 του αρ. 119 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) 

ια. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).  

ιβ. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄). 

ιγ. του Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32 Α΄) 

ιδ. του Π.Δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) 

Νοσηλευτικής, β)Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων 

Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄) 

ιστ. του Π.Δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 167 Α΄) 

ιε. του Π.Δ. 121/2017  «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει 

2. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη 

ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (ΦΕΚ 2656Β΄  ) 

3. Της αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 Υπουργικής Απόφασης «Αρμοδιότητες- Καθήκοντα 

Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 5622 Β΄) 

4. Την αριθμ. 54713/18.07.2020  Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  

Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 3105 Β΄), όπως ισχύει  

 

 

 

 

 

ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντατικο-
ποιεί την αξιολόγηση των αιτήσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευ-
τικής Επάρκειας που έχουν υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του 
Οργανισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαι-
δευτικής Επάρκειας έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη έως 
σήμερα υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και έχουν αποστείλει 
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή θα υπο-

βάλουν ηλεκτρονική αίτηση και θα αποστείλουν πλήρη φάκε-
λο δικαιολογητικών έως και την 30η Οκτωβρίου 2020 (από-
δειξη της ημερομηνίας αποστολής φακέλου δικαιολογητικών 
αποτελεί η σφραγίδα ταχυδρομείου ή το απόκομμα εταιρείας 
ταχυμεταφορών). Επίσης, όσοι κατοχύρωσαν το δικαίωμα 
συμμετοχής από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://eoppep.gr/index.php/el/
announcements/1505-trn-exams-2020
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στ. του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των σχεδίων 

Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης … κα επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 

δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ Α΄ 41).  

ζ.  του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄ 81), όπως ισχύουν. 

η. του Ν. 3252/2004 « Σύσταση ΄Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 132 Α΄) όπως ισχύει 

θ. των άρθρων 5, 6, 8 και 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας κα. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37), όπως ισχύει. 

ι. 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΄) και διατηρήθηκε σε ισχύ  με τις 

διατάξεις της περ. 22 του αρ. 119 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) 

ια. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).  

ιβ. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄). 

ιγ. του Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32 Α΄) 

ιδ. του Π.Δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) 

Νοσηλευτικής, β)Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων 

Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄) 

ιστ. του Π.Δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 167 Α΄) 

ιε. του Π.Δ. 121/2017  «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει 

2. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη 

ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (ΦΕΚ 2656Β΄  ) 

3. Της αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 Υπουργικής Απόφασης «Αρμοδιότητες- Καθήκοντα 

Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 5622 Β΄) 

4. Την αριθμ. 54713/18.07.2020  Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  

Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 3105 Β΄), όπως ισχύει  
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5. Την αριθ. Α1ε/Γ.Π.οικ.523/2020 Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον 

Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 7 Β΄)  

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ.41046/30.06.2020 εισήγηση, της Γενικής 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜE 
 

Την τροποποίηση - συμπλήρωση της  αναφερόμενης (2) σχετικής Απόφασης  ως  
ακολούθως : 

Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθεται εδάφια:  

«Οι Νοσηλευτές που εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 

δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας και εφόσον 

επιλεγούν  θα πρέπει να παραιτηθούν από την προηγούμενη θέσης τους . (Αφορά όλους τους 

επικουρικούς Νοσηλευτές (ΙΔΟΧ)  

Εργαζόμενοι Νοσηλευτές στον Ιδιωτικό Τομέα δύναται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη 

ειδικότητας και εφόσον επιλεγούν, να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  ισόχρονης διάρκειας με τον 

προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης.   

 

Μετά την παράγραφο β του άρθρου 3 της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 Υπουργική Απόφασης  

προστίθεται παράγραφος 

« γ. Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα  νοσηλευτές  (περιλαμβανομένων και των 

υπηρετούντων στα στρατιωτικά νοσοκομεία) που δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση 

υπεράριθμου ειδικευόμενου καθορίζεται η διαδικασία επιλογής αυτών ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της «Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται : 

- Αίτηση του ενδιαφερομένου  σε τρία  κατά ανώτατο όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα  μιας 

Υγειονομικής Περιφέρειας ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. . Γ6α/Γ.Π.39226/30.06.2020 

Απόφασης  (ΦΕΚ 2656  Β΄) μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής.   

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο από τον Δ/ντή –τρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

- - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (Ε.Σ.Υ. ),στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ και ΜΑΦ)  για πέντε  (5) 

τουλάχιστον έτη. 
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-  Βεβαίωση του φορέα προέλευσης  (απόφαση Δ.Σ.) ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν 

την απουσία του ενδιαφερομένου για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας . 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα 

άσκησε επιτυχώς. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
- Με τις διαδικασίες της απόσπασης  τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο για 

παρακολούθηση  νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη.     

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε Νοσοκομεία 

του ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέλευσης του 

ενδιαφερομένου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
- Βαθμός  Πτυχίου  ( Μόρια:  Ο βαθμός  επί 10 )  

- Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Μόρια  150) 

- Διδακτορικός τίτλος ( Μόρια  350) 

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια 50) 

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας   (Μόρια : Άριστή  70, Πολύ Καλή  50, 

 Καλή  30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια  10) 

- Προϋπηρεσία  σε ΜΕΘ, ΜΑΦ ή ΤΕΠ (Μόρια  10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της «Δημόσιας Υγείας/ 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται : 

- Αίτηση του ενδιαφερομένου  σε μία Υγειονομική Περιφέρεια  ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

αριθμ.  Γ6α/Γ.Π.39226/30.06.2020 Απόφασης  (ΦΕΚ 2656  Β΄) μέσω του διαδικτυακού 

τόπου αυτής.   

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο  από τον Υπεύθυνο 

για το Συντονισμό της επιστημονικής  λειτουργίας της Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦ, ή 

τον αρμόδιο προϊστάμενο για τις λοιπές δομές  
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-  Βεβαίωση του φορέα προέλευσης  (απόφαση Δ.Σ.) ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν 

την απουσία του ενδιαφερομένου για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας . 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα 

άσκησε επιτυχώς. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
- Με τις διαδικασίες της απόσπασης  τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο για 

παρακολούθηση  νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη.     

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε Νοσοκομεία 

του ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέλευσης του 

ενδιαφερομένου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
- Βαθμός  Πτυχίου  ( Μόρια:  Ο βαθμός  επί 10 )  

- Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Μόρια  150) 

- Διδακτορικός τίτλος ( Μόρια  350) 

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια 50) 

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας   (Μόρια : Άριστή  70, Πολύ Καλή  50, 

 Καλή  30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια  10) 

- Προϋπηρεσία  σε ΜΕΘ, ΜΑΦ ή ΤΕΠ (Μόρια  10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της «Δημόσιας Υγείας/ 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται : 

- Αίτηση του ενδιαφερομένου  σε μία Υγειονομική Περιφέρεια  ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

αριθμ.  Γ6α/Γ.Π.39226/30.06.2020 Απόφασης  (ΦΕΚ 2656  Β΄) μέσω του διαδικτυακού 

τόπου αυτής.   

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο  από τον Υπεύθυνο 

για το Συντονισμό της επιστημονικής  λειτουργίας της Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦ, ή 

τον αρμόδιο προϊστάμενο για τις λοιπές δομές  
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- - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει σε δημόσιες Μονάδες 

Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ ή Δομές Δημόσιας Υγείας  πέντε  (5) τουλάχιστον έτη. 
-  Βεβαίωση  του Υπευθύνου για το Συντονισμό της επιστημονικής  λειτουργίας της  Μονάδας 

Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ, ή τον αρμόδιου προϊστάμενου για τις λοιπές δομές  

ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερομένου για τη λήψη 

νοσηλευτικής ειδικότητας . 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα 

άσκησε επιτυχώς. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
- Με τις διαδικασίες της απόσπασης  τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο για 

παρακολούθηση  νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη.    

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε δομές του 

ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέλευσης του 

ενδιαφερομένου. 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
- Βαθμός Πτυχίου ( Μόρια: Ο βαθμός  επί 10  )   

- Μεταπτυχιακός  τίτλος ειδίκευσης (Μόρια 150) 

- Διδακτορικός τίτλος  (Μόρια 350) 

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια  50) 

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας  (Μόρια : Άριστή  70, Πολύ Καλή  50, 

 Καλή  30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια  10) 

- Προϋπηρεσία  σε Δομές Δημόσιας Υγείας και  Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ (Μόρια 

10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα της ΠΦΥ όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100) 

 
 
Στην ανωτέρω διαδικασία δεν δύναται να συμμετέχουν οι δόκιμοι νοσηλευτές- νοσηλεύτριες 
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Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που 

έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο (Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου 

εργάζεται ήδη ή Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα της ΠΦΥ όπου εργάζεται ήδη) και αν αυτές 

συμπίπτουν, στο κριτήριο (προϋπηρεσία)  και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια 

χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός 

που έχει το νεώτερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει, 

προηγείται ο νεώτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν 

όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους  σε δημόσια 

κλήρωση.  

 

 

Κατά τα λοιπά  η αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 39226/2020 (ΦΕΚ  2656 Β΄)παραμένει ως έχει. 

 

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

                                                                    

 

                                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
                                                                                                                           
                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  
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Α.Σ.Ε.Π.: Παράταση υποβολής αιτήσεων των 
κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Προκήρυξη 6Κ/2020

Ανακοινώνεται ότι, εξαιτίας των προβλη-
μάτων που προκάλεσε ο κυκλώνας “Ιανός” 
σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθούν δυσχέρειες στην 
πρόσβαση ενδιαφερόμενων υποψηφίων 
από τις περιοχές αυτές στο διαδίκτυο,  η 
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων των 
κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για την 
πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα 
(1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνο-
λογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε 

φορείς του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται 
μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 
25 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.
asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%9
1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%
AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?va
r=ucmserver%23dDocName%3AVDCC

MS01.ASEP.032905&_afrLoop=61408534337363533&_adf.
ctrl-state=136zie43ax_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserv
er%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.032905%26_
a f r L o o p % 3 D 6 1 4 0 8 5 3 4 3 3 7 3 6 3 5 3 3 % 2 6 _ a d f . c t r l -
state%3D136zie43ax_75

Α

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να 
παρουσιαστούν και να αναλάβουν 
υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα 
τοποθετηθούν, με απόφαση των Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρί-
τη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρ-
τη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι 
προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπη-

ρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής 
τους. Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμε-
νοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις 
ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσε-
ων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενη-
μερώνονται για τη διαδικασία υποβο-

λής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.minedu.gov.gr/

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Προσλήψεις 
Αναπληρωτών Διδακτικού Έτους 2020 – 2021 (ΠΕ 25 

Σχολικών Νοσηλευτών – 87.02 Νοσηλευτικής)

Ο
Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση τελικών πινάκων κατάταξης προκήρυξης 

2ΕΑ/2019 (ΠΕ 25 – Σχολικών Νοσηλευτών)

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν οι αναμορφωμένοι τελικοί 

αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκή-

ρυξης 2ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π., για τη διαδικασία κατάταξης με 

σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευ-

τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  στην πρωτοβάθμια και δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση.Ε
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Αξιότιμα μέλη της 

Ε.Ν.Ε.,

Αξιότιμοι Σύνε-

δροι,

Στο πλαίσιο των 

τελευταίων εξελί-

ξεων σε ότι αφορά 

την αύξηση των 

κρουσμάτων Covid 

– 19 πανελλαδικά 

και κατόπιν από-

φασης του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. και των μελών της Οργανωτικής 

και Επιστημονικής Επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι το 13ο 

Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 

Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Οκτωβρίου 2020, 

ως Web Congress, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας – live streaming. Όλοι οι Νοσηλευτές συναισθανό-

μενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης κι έχοντας ως γνώμονα 

τις αρχές και τις αξίες του λειτουργήματός που ασκούμε, με-

ταθέτουμε την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής του Συ-

νεδρίου μας, προτάσσοντας το καθήκον μας για την προστασία 

της Δημόσιας Υγείας.

Το συνεχές μεταβαλλόμενο υγειονομικό περιβάλλον, δεν θα 

επηρεάσει σε καμία περίπτωση τη διεξαγωγή του πολυπληθέ-

στερου υγειονομικού συνεδρίου πανελλαδικά, αντιθέτως, θα 

σταθεί η αφορμή να συνενώσει όλους τους νοσηλευτές και 

τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να αποδείξουν εμπράκτως 

ότι η επιστημονική γνώση δεν περιορίζεται, αλλά διαχέεται 

αυτούσια στην επι-

στημονική κοινό-

τητα.

Με γνώμονα, την 

πλήρη διεξαγωγή 

του 13ου Πανελλήνι-

ου Επιστημονικού 

& Επαγγελματικού 

Νοσηλευτικού Συ-

νεδρίου, χωρίς την 

παραμικρή έκπτω-

ση στην επιστημο-

νική γνώση, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε «ασφαλώς» 

και ενεργά στο Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.

Για τις αναλυτικές πληροφορίες εγγραφών, παρακαλούμε 

όπως επισκέφτηκε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: 

https://enne2020.gr/

Οι Νοσηλευτές ως προασπιστές της Δημόσιας Υγείας και του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, καλούμαστε να προσαρμοστούμε 

και να ηγηθούμε των εξελίξεων σε ότι αφορά την COVID – 19 

εποχή, ως πρότυπα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης όλων 

των πολιτών, μέσα από την επιστημονική, την επαγγελματική 

και ανθρωπιστική προσφορά μας.

Αναμένοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας, 

ανανεώνουμε τη διαδικτυακή επιστημονική συνάντησή μας 

για τις 15-18 Οκτωβρίου 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

  Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαδικτυακή διεξαγωγή του 13ου Πανελλήνιου 
Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού 

Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε., στις 15-18/10/2020

Α

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.asep.gr/
webcenter /por ta l /asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%C
E%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%
B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01 .
ASEP.031924&_afrLoop=57489320813982848&_adf.

ctrl-state=12qy9k9n6h_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserv

er%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.031924%26_

a f r L o o p % 3 D 5 7 4 8 9 3 2 0 8 1 3 9 8 2 8 4 8 % 2 6 _ a d f . c t r l -

state%3D12qy9k9n6h_75



10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Προκηρύξεις Εκλογών 
Περιφερειακών Τμημάτων 

Ε.Ν.Ε. 2020

1ο  Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου

2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. Αττικής και Νήσων 
του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενερ-
γώντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 
17§3 του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν 
σήμερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 
των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 
Νοεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιεί-
ται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέ-
ρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως ή δια 
ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει 
να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις 16-10-2020.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 

γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.  

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.      

Για το ΠΣ του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου

     Η Πρόεδρος                                        Ο   Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντία Μπελαλή                          Δημοσθένης Σαληκίδης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. Μακεδονίας και Θρά-
κης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας 
στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του 
Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμε-
ρα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 2ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 
Νοεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 

αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 16-10-2020.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 
γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.  

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
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3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ιονίων νήσων και Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλο-
ακαρνανίας, Ιονίων νήσων και Πελοποννήσου, της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο των δι-
ατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του Νόμου 3252/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, αποφασίζει την 
διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των 
Αντιπροσώπων του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 Νοεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 16-10-2020.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.      

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας             

Γεώργιος Αρβανίτης                              Χαράλαμπος Λεβέντης 

τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 

του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.      

             Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας 

   Γεώργιος Μπαλιόζογλου                             Μαρία Κωστίκου  

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 4ου Π.Τ. Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενερ-
γώντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 
17§3 του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν 
σήμερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 
των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 4ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 
Νοεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 16-10-2020.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 

ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 
γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.  

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.      

Για το Π.Σ.

Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν Γραμματέας

Απόστολος Κωτσής                          Μαγδαληνή Σελαμανίδου
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Συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε. με την Υφυπουργό Υγείας για θέματα Ψυχικής 

Υγείας κ. Ζωή Ράπτη

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, πραγμα-
τοποιήθηκε έκτακτη επίσκεψη με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε., στο Υπουργείο Υγείας, με την 
Υφυπουργό Υγείας για θέματα Ψυχι-
κής Υγείας κ. Ζωή Ράπτη.

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση εφ΄ 
όλης της ύλης σχετικά με την Ψυχι-
κή Υγεία και τη πορεία της, τόσο μέσα 
στην πανδημία, αλλά και στη γενικό-
τερη εξέλιξή της διαχρονικά. Αποτυ-
πώθηκαν όλα τα οφέλη της ψυχιατρι-
κής μεταρρύθμισης σε βάθος χρόνων, καθώς και τα διαχρονικά 
προβλήματα, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι επαγγελματί-
ες ψυχικής υγείας στην καθημερινή κλινική πράξη.

Το κυριότερο ζήτημα, το οποίο μονοπώλησε το κύριο μέρος 
της συνάντησης, αφορούσε την τραγική έλλειψη επαγγελμα-
τιών ψυχικής υγείας, κυρίως Νοσηλευτών, σε όλες τις Υπηρε-
σίες ψυχικής Υγείας πανελλαδικά. Τέθηκαν προτάσεις για την 
πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μέσω επικουρικού 

προσωπικού, μέσω της έναρξης λει-
τουργίας της Νοσηλευτικής Ειδικό-
τητας Ψυχικής Υγείας και μέσω προ-
κηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., για τις οποίες η 
κ. Υφυπουργός και το επιτελείο της 
ήταν πλήρως ενήμεροι.

Η συζήτηση ήταν άκρως εποικοδο-
μητική, τέθηκαν καινοτόμες ιδέες 
και πρακτικές, για τις οποίες υπήρχε 
πλήρης σύμπνοια απόψεων, με κοι-
νό στόχο την προαγωγή και την εξέ-

λιξη της Ψυχικής Υγείας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
πανελλαδικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει τη σημερινή 
συνάντηση, η οποία σηματοδότησε την έναρξη μιας συνεχιζό-
μενης αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σ

5ο Π.Τ. Κρήτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Κρήτης της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο των δι-
ατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του Νόμου 3252/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, αποφασίζει την 
διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των 
Αντιπροσώπων του 5ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 Νοεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
είναι στις 16-10-2020.

Έντυπο αίτησης θα υπάρχει σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελί-

δα της ΕΝΕ (www.enne.gr), και στα γραφεία των Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων όλης της χώρας.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής/τρια θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλο-
γικό τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, 
πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του/της σε ειδικό 
χώρο της ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.

Για το ΔΣ του 5ου Π.Τ. Κρήτης της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Κριτσωτάκης              Ευάγγελος Μελιδονιώτης
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15ος Κύκλος – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Αιματολογικά 
Νέα – Ογκολογικά Νέα – Σύγχρονη Νοσηλευτική, 

Καλαμάτα 2020

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 
15ος Κύκλος – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: 
Αιματολογικά Νέα – Ογκολογικά Νέα – 
Σύγχρονη Νοσηλευτική, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, από το 
Σύλλογο Εθελοντών Μυελού των Οστών 
Καλαμάτας «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος», σε συνεργασία 
με το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων 
Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Μεσ-
σηνίας και τελούσε υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε.

Στις εργασίες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης, συμμετείχε 
συγκεκριμένος αριθμός νοσηλευτών, οι οποίοι μέσα από 
τις επιστημονικές τους εργασίες, προσέγγισαν ενδελεχώς 
όλες τις διαστάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης, αναδει-
κνύοντας τον ηγετικό ρόλο των Νοσηλευτών μέσα στις Υπη-
ρεσίες Υγείας και τα οφέλη της διεπιστημονικής συνεργα-
σίας μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας.

Στην επιστημονική εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι 

από 380 επαγγελματίες υγείας μέσω 
διαδικτύου και το εξαιρετικά δομημένο 
επιστημονικό πρόγραμμα ικανοποίησε 
στο έπακρο όλους τους συμμετέχοντες, 
όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρό-
νο, θέτοντας παράλληλα, υψηλότερα τον 

πήχη, για το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Η Ε.Ν.Ε., συγχαίρει όλα τα μέλη της Επιστημονικής και Ορ-
γανωτικής Επιτροπής για την «ασφαλή» και άψογη διοργά-
νωση της επιστημονικής εκδήλωσης και δηλώνει αρωγός 
σε όλες τις μελλοντικές επιστημονικές δραστηριότητες της.

Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει όλα τα μέλη του 3ου Περιφερεια-
κού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελο-
ποννήσου, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. 
Καλαμάτας, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης ως προς την 
επιστημονική και διαρκή εκπαίδευση των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

 Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ο

 Συμμετοχή του Επιστημονικού Τομέα 
Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Νοσηλευτικής 

της Ε.Ν.Ε. στις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου 
Διαβητολογικού Συνεδρίου

Ο Επιστημονικός Τομέας Ενδοκρι-
νολογικής και Διαβητολογικής Νο-
σηλευτικής της Ε.Ν.Ε. συμμετείχε 
στις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου 
Διαβητολογικού Συνεδρίου, το οποίο 
διεξήχθη από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 
2020, στην Αθήνα.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Το-
μέα Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Νοσηλευτικής της 
Ε.Ν.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Foundation of 

European Nurses in Diabetes), Κα-
θηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και Επι-
στημονικά Υπεύθυνη της Ειδίκευσης 
«Εκπαίδευσης και Φροντίδα στο Δια-
βήτη» του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων 
Νοσημάτων», Δρ. Ευγενία Βλάχου, 

σε συνεργασία με τα μέλη του Τομέα, συμμετείχαν στο συ-
νέδριο διεξάγοντας Νοσηλευτική Επιστημονική Τράπεζα, με 

Ο
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Ανακοινώσεις Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια: α) Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής, β) 

Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής: 

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής: http://www.1dype.gov.gr/

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου: https://www.2dype.gr/

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: http://www.3ype.gr/index.php?lang=en

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης: https://www.4ype.gr/

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: https://www.dypethessaly.gr/

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: http://www.dypede.gr/

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: https://www.hc-crete.gr/

εξειδικευμένη θεματολογία, η οποία αναφερόταν στην ολιστι-
κή προσέγγιση και διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη σε επί-
πεδο κοινότητας αλλά και εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο 
νοσοκομείο. Όλοι οι ομιλητές μέσα από τις επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες εισηγήσεις τους, ανέδειξαν τον άκρως καταλυ-
τικό ρόλο των νοσηλευτών στην εκπαίδευση, στην πρόληψη, 
στην αντιμετώπιση και στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη, 
αλλά και τη διαχρονική αναγκαιότητα της καθιέρωσης της πα-
ρουσίας του Εξειδικευμένου Νοσηλευτή στο Σακχαρώδη Δια-
βήτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η παρουσία του Προέδρου 
της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Καθηγητή Παθολο-
γίας Ε.Κ.Π.Α., κ. Γεώργιου Δημητριάδη, ως συμπροέδρου της 
Επιστημονικής Νοσηλευτικής Τράπεζας, σηματοδότησε την 
καθιέρωση και την αξία του Εξειδικευμένου Νοσηλευτή στον 

Διαβήτη, ως αναπόσπαστο μέλος της Διεπιστημονικής Διαβη-
τολογικής Ομάδας.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., συγχαίρει όλα τα μέλη του Επιστημονικού 
Τομέα Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Νοσηλευτικής 
για τη συμμετοχή τους και την επιστημονική παρουσία τους 
στις εργασίες του συνεδρίου. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει τη Δρ. 
Ευγενία Βλάχου τόσο για την προσπάθειά της στην ανάδειξη 
του ρόλου του Εξειδικευμένου Νοσηλευτή στο Σακχαρώδη 
Διαβήτη, όσο και για την οργανωτική και επιστημονική συμ-
βολή της στον Τομέα Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής 
Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Ανακοίνωση 
προσλήψεων αναπληρωτών ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΑΑπό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνε-
ται ότι προσλαμβάνονται  582  μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί 
αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  
(ΣΜΕΑΕ)   234

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη    177

Στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)   39
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1. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από Κ.Υ. Χανίων, ζητά αμοιβαία μετάταξη για Κ.Υ. Πατρών. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932570752

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Σεπτέμβριος 2020)

Ε.Ο.Δ.Υ.: Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων 
– Αρχές Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19 – Νέα 

Ενημέρωση (18/09/2020)

Υπουργείο Υγείας: 
Ενημερωτικό υλικό αναφορικά 

με τη σωστή χρήση της 
μάσκας προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2

Α

Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  
(ΚΕΣΥ)    51

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ   47

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να 
αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, 
με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 
24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανα-
κοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμέ-

νου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης 
τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Οι προσλαμβανόμενοι στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παρουσιαστούν 
και να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους από τη 
Δευτέρα 21 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου και ο πίνακας των αναπληρω-
τών: https://www.minedu.gov.gr/news/46410-18-09-20-
proslipseis-548-melon-eidikoy-ekpaideftikoy-prosopikoy-
eep-kai-eidikoy-voithitikoy-prosopikoy-evp-gia-to-
didaktiko-etos-2020-2021

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις Αρχές διαχείρι-
σης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμω-
ξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες: https://eody.gov.
gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE
%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%C
E%99%CE%A3%CE%97-COVID-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-
%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE

%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B

%CE%9B%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%C

E%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%

A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-

%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%

9D_18-09-20.pdf

Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.gr/17797
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Πανελλήνιο

Υπό την αιγίδα:

Υπουργείο
Υγείας

Η Νοσηλευτική
ηγείται των εξελίξεων

στην Covid εποχή

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο

Το 13ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό
& Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο
θα µεταδίδεται µέσω live streaming
καθ' όλη τη διάρκειά του

Web  Congress2 0 2 0
15 -18
Οκτωβρίου

Κόστος
Συµµετοχής

50€


