ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ

ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ (.Δ.Α) ΚΑΗ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ /
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (.Ν.Δ/.Μ.Δ)

Με βάζε ην άξζξν 4(α) ηνπ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο (Γηαδηθαζία
Δγγξαθήο ζηα Μεηξώα θαη Υνξήγεζεο θαη Αλαλέσζεο Άδεηαο Αζθήζεσο
Δπαγγέικαηνο) Καλνληζκνί 2012, ην πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο
έρεη εγθξίλεη ηα πην θάησ :

1. ΑΝΑΓΝΩΡΗΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ .Δ.Α ΚΑΗ .Ν.Δ /
.Μ.Δ.
Α) Σν πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο, ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα
απνδέρεηαη γηα ζθνπνύο αλαλέσζεο ηεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο .Ν.Δ/.Μ.Δ ΚΑΗ .Δ.Α πνπ πξνζθέξνληαη από ηνπο πην
θάησ θνξείο:


Πηζηνπνηεκέλεο/κνξηνδνηεκέλεο ζε ώξεο ή/θαη κνλάδεο πλερηδόκελεο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Δ) από ηελ αξκόδηα επηηξνπή
κνξηνδόηεζεο /πηζηνπνίεζεο ηνπ ΠΑ.Τ.Ν.Μ.



Σα

αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα «.Ν.Δ - .Δ.Α.» πνπ δπλαηόλ λα

θαηαξηίδνληαη ή/θαη λα πξνζθέξνληαη από:
 Σνλ Παγθύπξην ύλδεζκν Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ (ΠΑ.Τ.Ν.Μ)
 Σν πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Κύπξνπ,
 Σνπο ηνκείο άζθεζεο ηεο Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο,

(π.ρ.

Σνκείο ηνπ ΠΑ.Τ.Ν.Μ., ηηο επαξρηαθέο επηηξνπέο ηνπ ΠΑ.Τ.Ν.Μ )
 Σνλ

Κππξηαθό

ύλδεζκν

Ννζειεπηώλ

Υεηξνπξγείνπ

–

ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ..
 Σνλ Σνκέα Δθπαίδεπζεο θαη ππξήλα κάζεζεο ησλ Ννζειεπηηθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο,
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 Σα

αλαγλσξηζκέλα

Σκήκαηα

Ννζειεπηηθώλ

ρνιώλ

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ ηεο Κύπξνπ
 Σα θαηά ηόπνπο Ννζνθνκεία, λννπκέλνπ όηη ε

ζπλερηδόκελε

εθπαίδεπζε πνπ παξέρνπλ πξνζθέξεηαη ζε ζπλεξγαζία ή ππό ηελ
αηγίδα ηνπ ηνκέα εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηηθώλ ππεξεζηώλ, ή ηνπ
ΠΑ.Τ.Ν.Μ ή είλαη πηζηνπνηεκέλε κνξηνδνηεκέλε από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή ηνπ ΠΑ.ΤΝΜ
 ALS, ILS, ADVANCED LIFE SUPPORT OBSTETRICS (ALSO),
PHTLS, EPLS, NLS.
 Άιινπο

αλαγλσξηζκέλνπο

νξγαλσηέο

ηέηνησλ

εθπαηδεπηηθώλ

πξνγξακκάησλ πνπ ην πκβνύιην ζα ήζειε λα αλαγλσξίζεη
θαηόπηλ εγθξίζεσο ηεο νινκέιεηαο ησλ κειώλ ηνπ.
Β) Γπαζηηπιόηηηερ .Ν.Δ/.Μ.Δ - .Δ.Α πος ππαγμαηοποιούνηαι ζηο
εξωηεπικό,
Θα πξέπεη απηέο λα έρνπλ:
1. Πηζηνπνίεζε/κνξηνδόηεζε από ην Γηεζλέο πκβνύιην Ννζειεπηηθήο
(ICN),
2. πηζηνπνίεζε/κνξηνδόηεζε

από

νξγαληζκνύο

ζηνπο

νπνίνπο

ν

ΠΑ.Τ.Ν.Μ είλαη κέινο (Π.Υ. EFN, CNF, EMA, Horatio, ICM, EFNΝMAWHO θιπ)
3. Πηζηνπνίεζε/κνξηνδόηεζε από αληίζηνηρεο κε ηελ επηηξνπή ηνπ
ΠΑ.Τ.Ν.Μ. επηηξνπέο

άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ επαγγεικαηηθώλ

ζπλδέζκσλ λνζειεπηηθήο θαη καηεπηηθήο άιισλ θξαηώλ, κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη θαη ν ΠΑ.Τ.Ν.Μ, (π.ρ. RCN θιπ),
4. πηζηνπνίεζε/κνξηνδόηεζε από άιινπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνύο
πηζηνπνίεζεο/κνξηνδόηεζεο λνζειεπηηθώλ/καηεπηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ .Ν.Δ/.Μ.Δ - .Δ.Α, πνπ αλαγλσξίδνληαη από ην
θξάηνο ζην νπνίν απηνί ιεηηνπξγνύλ ή δξαζηεξηνπνηνύληαη.

εκεηώλεηαη όηη ε πηζηνπνίεζε ζε ώξεο ζπλερηδόκελεο λνζειεπηηθήο ή
καηεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο ώξεο (ζε ρξόλν θαη
πεξηερόκελν) λνζειεπηηθήο ή θαη καηεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηώλνληαη κε επηζύλαςε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ν/ε
επαγγεικαηίαο έρεη παξαθνινπζήζεη.
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Πξαγκαηηθέο (ζε ρξόλν θαη πεξηερόκελν) ώξεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο
ή/θαη Μαηεπηηθήο εθπαίδεπζεο, πηζηώλνληαη δεδνκέλνπ όηη όιν ή/θαη κέξνο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη
κε

ηελ

ζπλερηδόκελε

εθπαίδεπζε

θαη

επαγγεικαηηθή

αλάπηπμε

ησλ

λνζειεπηώλ θαη ησλ καηώλ. Οη δε ζρεηηθέο κε ΝΔ/ΜΔ – ΔΑ
δξαζηεξηόηεηεο αθνξνύλ απηέο ζηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη λνζειεπηηθά ή
καηεπηηθά ζέκαηα εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη αμίαο ή/θαη όηαλ νη παξνπζηάζεηο/
δηαιέμεηο πξνζθέξνληαη από επαγγεικαηίεο πξνζνληνύρνπο λνζειεπηέο ή/θαη
καίεο.
2. Καηάθεζη ηεκμηπίων ππορ ηο ΝΜ για ζκοπούρ ανανέωζηρ ηηρ
Άδειαρ Άζκηζηρ ηος Δπαγγέλμαηορ
Ζ θαηάζεζε ησλ ηεθκεξίσλ πξνο ην ΝΜ ζα γίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θάζε έηνπο
θαη ζπγθεθξηκέλα από 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Μαξηίνπ, γηα ην πξνεγνύκελν
έηνο.

Θα θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζηελ/ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ ΝΜ ή κε

πξνζσπηθή ζπζηεκέλε επηζηνιή πνπ ζα απεπζύλεηαη ζηελ/ζηνλ γξακκαηέα
ηνπ πκβνπιίνπ
Ννείηαη όηη θάζε πξνζθνκηδόκελν ηεθκήξην ζα πξέπεη λα είλαη πηζηό αληίγξαθν
ηνπ πξσηόηππνπ κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
3. Τποσπεώζειρ αηόμων πος έσοςν εγγπαθή ζε πεπιζζόηεπα από ένα
μηηπώα.
Άηνκα ηα νπνία επηζπκνύλ λα αλαλεώζνπλ ηελ ΑΑΔ ζε πεξηζζόηεξα από έλα
επαγγέικαηα ηόηε ζα πξέπεη :
Α) Καηαβνιή ηειώλ θαη απαηηνύκελεο ώξεο
Να θαηαβάινπλ ηα ζρεηηθά ηέιε πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε αλαλέσζε ΑΑΔ
θαζώο επίζεο θαη παξαθνινύζεζε ησλ σξώλ ΔΔ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε
αλαλέσζε ΑΑΔ.
Β) Πηζηνπνηεηηθά άζθεζεο επαγγέικαηνο
ε πεξίπησζε πνπ άηνκν είλαη εγγεγξακκέλν ζην κεηξών καηώλ θαη
λνζειεπηώλ θαη

εξγνδνηείηαη ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ηόηε γίλεηαη δεθηό ην

πηζηνπνηεηηθό άζθεζεο γηα ζθνπνύο αλαλέσζεο ΑΑΔ θαη γηα ηα δύν
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επαγγέικαηα αθνύ ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ ηνπο αζθνύλ θαη γεληθά
λνζειεπηηθά θαζήθνληα.
Δάλ άηνκν εγγεγξακκέλν ζην κεηξών καηώλ θαη λνζειεπηώλ εξγνδνηείηαη ζε
γεληθά λνζειεπηηθά ηκήκαηα ην πηζηνπνηεηηθό άζθεζεο επαγγέικαηνο γίλεηαη
απνδεθηό ΜΟΝΟ γηα ηελ αλαλέσζε ΑΑΔ ηεο γεληθήο λνζειεπηηθήο. Δάλ
επηζπκεί αλαλέσζε ΑΑΔ θαη ζηε καηεπηηθή ηόηε ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ησλ

Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο

Καλνληζκώλ ηνπ 2012.
ε πεξίπησζε πνπ άηνκν είλαη εγγεγξακκέλν ζην κεηξών λνζειεπηώλ –
Γεληθήο Ννζειεπηηθήο θαη Φπρηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο θαη εξγνδνηείηαη ζην
Σνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο ηόηε γίλεηαη δεθηό ην πηζηνπνηεηηθό άζθεζεο γηα
ζθνπνύο αλαλέσζεο ΑΑΔ θαη γηα ηα δύν επαγγέικαηα αθνύ ζηα πιαίζηα ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ αζθεί θαη γεληθά λνζειεπηηθά θαζήθνληα.
Δάλ άηνκν εγγεγξακκέλν ζην κεηξών λνζειεπηώλ –Γεληθήο Ννζειεπηηθήο θαη
Φπρηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο εξγνδνηείηαη ζε γεληθά λνζειεπηηθά ηκήκαηα ην
πηζηνπνηεηηθό άζθεζεο επαγγέικαηνο γίλεηαη απνδεθηό ΜΟΝΟ γηα ηελ
αλαλέσζε ΑΑΔ ηεο γεληθήο λνζειεπηηθήο. Δάλ επηζπκεί αλαλέσζε ΑΑΔ θαη
ζηε Φπρηθή Τγεία ηόηε ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 5 ησλ Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Καλνληζκώλ ηνπ 2012.

4. Καθοπιζμόρ ηηρ αναλογίαρ ηων ωπών για ζκοπούρ μοπιοδόηηζηρ.
ε πεξίπησζε πνπ ην ΝΜ ζα πηζηώζεη ώξεο ΔΔ, απηέο ζα ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
είλαη

πξαγκαηηθέο (ζε ρξόλν θαη πεξηερόκελν) ώξεο λνζειεπηηθήο ή θαη

καηεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔ
ΣΟ

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

θαη

κε επηζύλαςε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ ν/ε επαγγεικαηίαο έρεη παξαθνινπζήζεη.
Πξαγκαηηθέο (ζε ρξόλν θαη πεξηερόκελν) ώξεο πλερηδόκελεο λνζειεπηηθήο
ή/θαη καηεπηηθήο εθπαίδεπζεο, πηζηώλνληαη δεδνκέλνπ όηη όιν ή/θαη κέξνο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε
ηελ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λνζειεπηώλ
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θαη ησλ καηώλ. Οη δε ζρεηηθέο κε ΝΔ/ΜΔ – ΔΑ δξαζηεξηόηεηεο αθνξνύλ
απηέο

ζηηο

νπνίεο

αλαπηύζζνληαη

λνζειεπηηθά

ή

καηεπηηθά

ζέκαηα

εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη αμίαο ή/θαη όηαλ νη παξνπζηάζεηο/ δηαιέμεηο
πξνζθέξνληαη από επαγγεικαηίεο πξνζνληνύρνπο λνζειεπηέο ή/θαη καίεο ή
από άιινπο επαγγεικαηίεο γηα ζπλαθή ζέκαηα.
Αλ ηα πην πάλσ πιεξνύληαη, ηόηε γηα ζθνπνύο πξόζζεζεο ηνπ ζπλόινπ
ηεξείηαη ε αλαινγία 1 κόξην γηα θάζε 1.6 ώξεο

5. Ππακηική άζκηζη - 25 ημέπερ ηον σπόνο. Σόπορ Ππακηικήρ άζκηζηρ,
διαδικαζία και εποπηεία .
Καηάζηαζε ηεο κηζζνδνζίαο κε θνηλσληθέο αζθαιίζεηο ζα απνηειεί ην βαζηθό
ηεθκήξην γηα ηελ εξγνδόηεζε θαη πξαθηηθή άζθεζε νπνηνπδήπνηε αηόκνπ σο
λνζειεπηή/ηξηαο ή καηεπηή/καίαο. Γηα απηό νη λνζειεπηέο/καίεο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνπλ γηα θάζε μερσξηζηό έηνο ηα αλάινγα αληίγξαθα πνπ λα
ηεθκεξηώλνπλ ηηο 25 εκέξεο άζθεζεο/ έηνο ή 180 ώξεο.
ε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ έρεη εξγνδόηεζε ή είλαη άλεξγνο, ηόηε ζα
πξέπεη λα θάλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζε λνζειεπηήξην θαη ν ππεύζπλνο
Ννζειεπηηθόο Λεηηνπξγόο ζα ππνγξάθεη ζρεηηθή βεβαίσζε.
Ζ

βεβαίσζε

απηή

πνπ

ζα

θέξεη

επηπξόζζεηα

ηελ

ζθξαγίδα

ηνπ

λνζειεπηεξίνπ, ζην νπνίν γίλεηαη ε άζθεζε, ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη καδί
κε ηα ππόινηπα ηεθκήξηα ζηελ/ζηνλ γξακκαηέα ηνπ ΝΜ.
6. Καηαγπαθή και έγκπιζη νέων ηπόπων αποδεκηών για μοπιοδόηηζη
π.σ. παποςζίαζη ειζηγήζεων ζε ζςνέδπια, δημοζιεύζειρ, e-learning
methods.
Α. Ζ ζπκκεηνρή κε παξνπζηάζεηο ή εξγαζίεο από λνζειεπηέο ή/θαη Μαίεο ζε
επηζηεκνληθέο

δξαζηεξηόηεηεο

πεξηιακβάλνληαη

ζηηο

δξαζηεξηόηεηεο

.Ν.Δ/.Μ.Δ θαη .Δ.Α θαη είλαη δπλαηόλ λα πηζηώλνληαη ή λα ινγίδνληαη από
ην ΝΜ κε ώξεο ΝΔ κε αμία ίζε κε δύν ώξεο .Ν.Δ/.Μ.Δ ή ΔΑ γηα θάζε
εηθνζάιεπηε παξνπζίαζε ή ην πνιιαπιάζην απηνύ αλάινγα κε ηελ έθηαζε
θάζε παξνπζίαζεο.
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Σέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα είλαη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο,
εξγαζηήξηα θαη άιιεο επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
λνζειεπηηθή ή ηελ καηεπηηθή επηζηήκε θαη ηέρλε θαη
πξνζθέξνληαη

πνπ δπλαηόλ λα

ζε ηνπηθό, εζληθό ή/θαη δηεζλέο επίπεδν από έγθπξνπο θαη

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο θαη παξνρείο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο πνπ ην ΝΜ
αλαγλσξίδεη.
Γηα λα πηζησζνύλ νη ώξεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ν επαγγεικαηίαο έρεη ζπκκεηνρή σο
νκηιεηήο/παξνπζηαζηήο θαζώο επίζεο θαη βεβαίσζε όηη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
ηελ παξνπζίαζε ηνπ/ηεο.
Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ πέξαλ ηνπ ελόο επαγγεικαηία έρνπλ
ζπλεηζθνξά ζηελ ελ ιόγσ παξνπζίαζε ηόηε ζα πηζηώλνληαη νη δύν ώξεο γηα
θάζε εηθνζάιεπηε παξνπζίαζε θαη ζα γίλεηαη ίζε θαηαλνκή αλάινγα κε ηελ
ζπλεηζθνξά.
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ην θάζε ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζα πηζηώλεηαη κόλν
κηα θνξά.
Β.

Ζ

«πλερηδόκελε

Ννζειεπηηθή

Δθπαίδεπζε

θαη

ε

πλερηδόκελε

Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε» δπλαηόλ επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπγγξαθή
θαη δεκνζίεπζε επηζηεκνληθώλ άξζξσλ θαη εξγαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
λνζειεπηηθή ή ηελ καηεπηηθή επηζηήκε θαη ηέρλε,

ζε έγθπξα επηζηεκνληθά

λνζειεπηηθά ή/θαη καηεπηηθά πεξηνδηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
πεξηνδηθνύ ή ησλ πεξηνδηθώλ πνπ εθδίδεη ν επαγγεικαηηθόο ζύλδεζκνο ησλ
λνζειεπηώλ θαη καηώλ ζηελ Κύπξν ή νη ηνκείο ηνπ.
Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη δπλαηόλ λα πηζηώλνληαη ή λα ινγίδνληαη από
ην ΝΜ κε ώξεο ΝΔ/ΜΔ κε αμία ίζε κε πένηε ώξεο ΝΔ/ΜΔ ή ΔΑ γηα
θάζε ζπγγξαθή άξζξνπ ή δεκνζίεπζε.
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Γηα λα πηζησζνύλ νη ώξεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηνπ
δεκνζηεπκέλνπ άξζξνπ ζην νπνίν ν επαγγεικαηίαο έρεη ζπκκεηνρή σο
ζπγγξαθέαο.
Γ. Γηα e- learning ζα γίλνπλ απνδεθηά κέρξη 4 ώξεο λννπκέλνπ όηη ην ελ ιόγσ
πξόγξακκα παξέρεηαη από θνξέα αλαγλσξηζκέλν από ην ΝΜ.

7. ςνέπειερ νοζηλεςηών και μαιών ηόζο ηος ιδιωηικού όζο και ηος
κπαηικού ηομέα, πος δεν θα πποζκομίζοςν ηα απαιηούμενα ηεκμήπια
για ανανέωζη ηηρ ΑΑΔ.
Θα ελεκεξώλεηαη ν εξγνδόηεο όηη ν λνζειεπηήο ή/θαη καία εξγάδεηαη
παξάλνκα θαη όηη απηό είλαη αληίζεην ζηελ λνκνζεζία, είηε ζηον δημόζιο είηε
ζηον ιδιωηικό ηομέα.
ε πεξίπησζε πνπ ν λνζειεπηήο εξγάδεηαη παξάλνκα ζα εηδνπνηείηαη όηη ζα
πξέπεη λα ζηακαηήζεη κέρξη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα πξνζθνκίζεη ζην ΝΜ ηα
απαξαίηεηα ηεθκήξηα ΔΣΗ ΧΣΔ ΝΑ ΔΚΓΟΘΔΗ ή λα ΑΝΑΝΔΧΘΔΗ ε Άδεηα
Άζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο.
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΤΝΔΥΗΕΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΔΗ ΣΟΣΔ Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ
ΚΑΗ Ο ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΘΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΣΤΝΟΜΗΑ.
8. Άδεια Άζκηζηρ Δπαγγέλμαηορ Βοηθών εξ επαγγέλμαηορ.
Γελ εκπίπηεη ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο.

Μαξία Δπαγγέινπ

Εσή Αλησλίνπ

Πξόεδξνο

Γξακκαηέαο

ςμβούλιο Νοζηλεςηικήρ και Μαιεςηικήρ επηέμβπιορ 2013
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