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Παπαχρόςτοσ Φρόςτοσ
2231356169
2231356219
tmekpaid@hosplam.gr

- Δ/ντέσ Ιατρ. Σμημάτων & Μονάδων
- Προΰςτ/νουσ Διοικητικήσ, Σεχνικήσ
Τπηρεςίασ, Παραΰατρικού Προςωπικού,
Αυτοτελών Σμημάτων & Γραφείων
- Προΰςτ/νουσ Νοςηλευτικών Σμημάτων
- ΚΕ.Υ Ι ΑΠ.
(με την υποχρέωςη να ενημερώςουν ενυπόγραφα
τουσ υπαλλήλουσ τουσ)

http://www.lamiahospital.gr/

«Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.) –
Επιμορφωτική Περίοδοσ: Ιανουάριοσ - Ιούλιοσ 2018»
ησ

το πλαύςιο τησ διαρκούσ εκπαύδευςησ των ςτελεχών τησ 5 ΤΠΕ Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ, καθώσ και των
νοςοκομεύων αρμοδιότητασ τησ, ςασ ενημερώνουμε ότι ϋχουν αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ
(ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) www.ekdd.gr, τα επιμορφωτικϊ
προγρϊμματα για την περύοδο από Ιανουάριο έωσ και Ιούλιο 2018.
υγκεκριμϋνα για την Περιφέρεια τερεάσ Ελλάδασ, με τόπο διεξαγωγήσ την Λαμία, ϋχουν προγραμματιςτεύ τα κϊτωθι
Α/Α

Θεματικόσ Κύκλοσ

Σίτλοσ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

Διϊρκεια
(Ώρεσ)

1

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ &
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

14/03/18

16/03/18

21

2

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ &
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΒΕΛΣΙΨΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΨΝ:
ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

19/03/18

23/03/18

35

3

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ &
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΒΕΛΣΙΨΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΨΝ:
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΕ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΑΙ Η ΣΕΦΝΗ ΣΗ ΠΕΙΘΟΤ

26/03/18

30/03/18

35

4

ΑΝΘΡΨΠ. ΔΙΚΑΙΨΜ. ΚΑΙ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

16/04/18

20/04/18

35

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ
(Κλειςτό πρόγραμμα - Θα ςυμμετέχουν αποκλειςτικά υπάλληλοι του Γ.Ν.Λαμίασ)
(Φωρίσ Ηλεκτρονική Αίτηςη - Η αίτηςη κατατίθεται ςτο Σμ. Γραμματείασ του Γ.Ν.Λαμίασ)

5

ΑΝΘΡΨΠ. ΔΙΚΑΙΨΜ. ΚΑΙ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΦΕ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

16/04/18

20/04/18

35

6

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ &
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΙΑΚΝΟΣΗΣΨΝ:
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΙΙΑΚΨΝ ΦΕΔΙΨΝ

23/04/18

27/04/18

35

7

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ &
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΙΑΚΝΟΣΗΣΨΝ:
ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ (PROBLEM SOLVING) ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ

07/05/18

11/05/18

35

8

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΒΑΙΚΕ ΧΗΥΙΑΚΕ ΓΝΨΕΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ

14/05/18

18/05/18

35

9

ΕΙΑΓΨΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

26/03/18

30/03/18

35

ΕΙΑΓΨΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(ε ςυνεννόηςη με το Σμήμα Ελέγχου, Ποιότητασ & Έρευνασ & υν/νησ Εκπαίδευςησ)

προγρϊμματα του ΙΝΕΠ:
Η επιλογό των καταρτιζόμενων γύνεται αποκλειςτικϊ από τον Επιςτημονικϊ Τπεύθυνο ό Τπεύθυνο Προγρϊμματοσ του
εκϊςτοτε προγρϊμματοσ του ΙΝΕΠ. Για τισ διαδικαςύεσ ςυμμετοχόσ ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του ΙΝΕΠ με τόπο
διεξαγωγόσ την Λαμύα, καθώσ και ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα ϊλλων Περιφερειών τησ Ελλϊδασ (ςε ϊλλεσ πόλεισ),
μπορεύτε να ενημερωθεύτε από τον ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr - Προγρϊμματα Επιμόρφωςησ), αλλϊ & από το Σμόμα
Ελϋγχου, Ποιότητασ & Έρευνασ & υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ του Νοςοκομεύου μασ (τηλ. 3169, 3687, 3668 εςωτ.).
Επιςυνϊπτονται οδηγύεσ αναζότηςησ και διαδικαςύασ αύτηςησ προγραμμϊτων του ΙΝΕΠ προσ τουσ επιμορφωνόμενουσ.

Κοινοποίηςη:
 Δ/ντό Ιατρικόσ Τπηρεςύασ
 Επιςτημονικό υμβούλιο
 Δ/ντό & Τποδ/ντϋσ Διοικητικόσ-Οικονομικόσ Τπηρεςύασ
 Δ/ντό & Σομεϊρχεσ Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ
 Τποδ/ντό Σεχνικόσ Τπηρεςύασ
 Γρ. Διούκηςησ
 Σμόμα Διαχεύριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού
 Ανϊρτηςη

Ο Διοικητήσ
του Γενικού Νοςοκομείου Λαμίασ

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΖΤΓΟΤΡΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΨΝΟΜΕΝΟΤ
τα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του ΙΝ.ΕΠ. μπορούν να ςυμμετέχουν οι υπϊλληλοι που απαςχολούνται ςτο Δημόςιο και ςε Ν.Π.Δ.Δ. (μόνιμοι,
ιδιωτικού δικαύου αορύςτου χρόνου, με ςυμβϊςεισ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου)
τισ επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ του ΙΝ.ΕΠ. εντϊςςονται Ημερύδεσ, υνϋδρια, Διημερύδεσ και μικρόσ διϊρκειασ επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, τα οπούα εύναι
πιςτοποιημϋνα βϊςει ςχετικόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ (ΥΕΚ 1592, τησ 30/09/2010). Σα προγρϊμματα αυτϊ εύτε εύναι «ανοικτϊ» ςε όλουσ τουσ δημοςύουσ
υπαλλόλουσ (με πρϊςινη επιςόμανςη ςτον ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εύτε εύναι «κλειςτϊ», δηλαδό υλοποιούνται αποκλειςτικϊ για το προςωπικό ενόσ
ςυγκεκριμϋνου φορϋα ο οπούοσ ϋχει υποβϊλει ςχετικό αύτημα (με κόκκινη επιςόμανςη ςτον ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ςτην πλατφόρμα αιτημϊτων
επιμόρφωςησ, ςυνοδευόμενο από ςχετικό τεκμηρύωςη. Για τα «κλειςτϊ» επιμορφωτικϊ προγρϊμματα (με την κόκκινη επιςόμανςη) δεν υποβϊλλονται
ηλεκτρονικϋσ αιτόςεισ ςυμμετοχόσ αλλϊ γύνονται ατομικϋσ γραπτϋσ αιτόςεισ οι οπούεσ κατατύθενται ςτο Σμ. Γραμματεύασ του Νοςοκομεύου μασ.
 Η αναζήτηςη των προγραμμάτων γύνεται μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α./ΙΝ.ΕΠ. (www.ekdd.gr - αναζήτηςη προγραμμάτων).
Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεύ να ενημερώνεται μϋςω τησ ςχετικόσ υπερςύνδεςησ (link) ςχετικϊ με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφϋσ υλοπούηςησ του εκϊςτοτε
επιμορφωτικού προγρϊμματοσ (ςτόχοι, ομϊδα-ςτόχοσ, θεματικϋσ ενότητεσ, αξιολόγηςη, πιςτοπούηςη)
 Οι ενδιαφερόμενοι για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορούν να απευθύνονται:
α) ςτον Οργανωτικά Τπεύθυνο του προγρϊμματοσ, ςχετικϊ με θϋματα οργανωτικόσ φύςησ (π.χ. διαμονό, μετακύνηςη, τόποσ διεξαγωγόσ κ.τ.λ.)
β) ςτον Επιςτημονικά Τπεύθυνο ή ςτον Τπεύθυνο Προγράμματοσ ςχετικϊ με θϋματα επιλογόσ ςυμμετεχόντων ό περιεχομϋνου των προγραμμϊτων
γ) ςτην Τπηρεςία τεχνικήσ υποςτήριξησ των ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με αντύςτοιχα θϋματα (π.χ. ηλεκτρονικόσ εγγραφόσ, ηλεκτρονικόσ υποβολόσ
αύτηςησ, εκτύπωςησ βεβαιώςεων κ.τ.λ.), με email ςτο onlineseminar@ekdd.gr δ) ςτο τηλέφωνο 2131306396 και 2131306269 (ΙΝ.ΕΠ.)
 Διαδικαςία υποβολήσ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα:
α) Οι ενδιαφερόμενοι υπϊλληλοι προτεύνεται να μελετούν το ςύνολο των παρεχόμενων επιμορφωτικών δρϊςεων του ΕΚΔΔΑ ανϊ επιμορφωτικό περύοδο (i.
επτϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ και ii. Ιανουϊριοσ– Ιούλιοσ) και κατόπιν να επιλϋγουν αυτϋσ που ανταποκρύνονται ςτισ εκπαιδευτικϋσ τουσ ανϊγκεσ, τόςο λόγω
αςκούμενων καθηκόντων και παρεχόμενου ϋργου, όςο και λόγω τησ θϋςησ που κατϋχουν ςτη διοικητικό ιεραρχύα τησ υπηρεςύασ τουσ. Κϊθε υπϊλληλοσ έχει
δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςε έωσ τέςςερισ (4), το ανώτερο, τύτλουσ επιμορφωτικών προγραμμϊτων ανά επιμορφωτική περίοδο τα οπούα
τεκμηριωμϋνα ςυνδϋονται με τα καθόκοντα και τισ αρμοδιότητεσ τησ θϋςησ του ό με τα καθόκοντα που του ϋχουν ανατεθεύ. υνολικά, ετηςίωσ μπορεί να
ςυμμετέχει ςε έωσ πέντε (5), το ανώτερο, επιμορφωτικά προγράμματα, χωρύσ ςε αυτϊ να προςμετρεύται η ςυμμετοχό ςε Ημερύδεσ-υνϋδρια- Διημερύδεσ.
Λεπτομερεύσ όροι για τη ςυμμετοχό των υπαλλόλων ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του ΙΝ.ΕΠ. περιγρϊφονται ςτη ςχετικό εγκύκλιο τησ Προϋδρου του
ΕΚΔΔΑ.
β) Ο ενδιαφερόμενοσ προκειμένου να ςυμμετέχει ςε μία επιμορφωτική δράςη του ΙΝΕΠ (και αφού έχει διενεργήςει ςχετική ςυνεννόηςη με τον
Προΰςτάμενό του) υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηςή του το αργότερο έωσ ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματοσ, την
εκτυπώνει ςε έντυπη μορφή ςυμπληρωμένη και την υπογράφει ο ίδιοσ μαζί με τον αρμόδιο Προΰςτάμενό του).
γ) Σα βήματα για την εκδήλωςη ενδιαφέροντοσ για ςυμμετοχή ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι:
1. η εγγραφή ςτο ςύςτημα μέςω τησ ηλεκτρονικήσ υπηρεςίασ ςυμμετοχόσ ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, και
2. η ηλεκτρονική υποβολή τησ ςχετικήσ αίτηςησ μετά από την εγγραφή.
(το όνομα χρήςτη & ο κωδικόσ πρόςβαςησ ςτο ςύςτημα του ΙΝΕΠ είναι προςωπικοί και δεν πρέπει να δίνονται ςε άλλουσ)
Οι ενδιαφερόμενοι υπϊλληλοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ςτο ΙΝΕΠ αίτηςη για να παρακολουθόςουν επιμορφωτικϊ προγρϊμματα που
υλοποιούνται ςτη γεωγραφικό Περιφϋρεια ςτην οπούα υπηρετούν και μόνο κατ’ εξαύρεςη μπορούν να υποβϊλλουν αύτηςη για ϊλλη Περιφϋρεια, εφόςον το
επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν πραγματοποιεύται ςτην Περιφϋρεια ςτην οπούα υπηρετούν.
Επύςησ, όταν η χιλιομετρικό απόςταςη μεταξύ τησ ϋδρασ τησ δημόςιασ υπηρεςύασ ςτην οπούα υπηρετεύ ο υπϊλληλοσ και του τόπου διεξαγωγόσ του
προγρϊμματοσ εύναι ϊνω των 50 χλμ, το ΙΝ.ΕΠ.-Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. μεριμνϊ για την εξαςφϊλιςη τησ διαμονόσ και ημιδιατροφόσ του, εφόςον αιτηθεύ γι’ αυτό ο
ενδιαφερόμενοσ (Γνώμη 671, του Νομικού υμβουλύου του Κρϊτουσ τησ 17/04/2006). Κατϊ ςυνϋπεια, ο υπϊλληλοσ που κϊνει χρόςη των ανωτϋρω υπηρεςιών δε
δικαιούται ημερόςια αποζημύωςη εκτόσ ϋδρασ από το Υορϋα του.
Οι δαπάνεσ μετακίνηςησ για την παρακολούθηςη προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. καλύπτονται από τον προώπολογιςμό του Υορέα ςτον οποίο υπηρετούν οι
ςυμμετέχοντεσ. Εφόςον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώςουν ςτην αρχικό αύτηςό τουσ την ϋνδειξη «επανϊληψη», ώςτε αυτό να εύναι
ενεργό για επαναλόψεισ του ύδιου τύτλου εντόσ τησ τρϋχουςασ και τησ αμϋςωσ επόμενησ εκπαιδευτικόσ περιόδου.
 Κριτήρια επιλογήσ του ΙΝΕΠ για ςυμμετοχή ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα:
Σα κριτόρια για την επιλογό ςυμμετεχόντων ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα εύναι :
α) Η ςυνϊφεια των αρμοδιοτότων και των εργαςιών που επιτελεύ ο υπϊλληλοσ με τουσ ςτόχουσ και το αντικεύμενο τησ επιμόρφωςησ (ομϊδα-ςτόχοσ, όπωσ
αυτό περιγρϊφεται ςτο ενημερωτικό ςημεύωμα του επιμορφωτικού προγρϊμματοσ).
- Η κατηγορύα (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ, ΤΕ), ο κλϊδοσ, η θϋςη ευθύνησ, ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ τησ ομϊδασ-ςτόχου του προγρϊμματοσ.
- Η ολοκληρωμϋνη παρϊθεςη τησ τεκμηρύωςησ τησ ανϊγκησ για επιμόρφωςη.
- Η ςυχνότητα παρακολούθηςησ ςεμιναρύων εντόσ του εξαμόνου/ϋτουσ από τον ενδιαφερόμενο υπϊλληλο.
- Η πιθανό ύπαρξη ςχεδύου Εκπαύδευςησ από την υπηρεςύα του ενδιαφερόμενου υπαλλόλου.
- Η ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ: Εφόςον δύο ό περιςςότεροι υποψόφιοι ϋχουν παρόμοιεσ προώποθϋςεισ για να ςυμμετϊςχουν ςε επιμορφωτικό
πρόγραμμα, θα προηγούνται όςοι ϋχουν υποβϊλει νωρύτερα την αύτηςό τουσ.
Εφαρμόζοντασ τα παραπϊνω κριτόρια ο Επιςτημονικά Τπεύθυνοσ ή Τπεύθυνοσ Προγράμματοσ του ΙΝΕΠ προβαίνει ςτην επιλογή των ςυμμετεχόντων ςτα
επιμορφωτικά προγράμματα για την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά ςτην προςωπική τουσ ηλεκτρονική τουσ
διεύθυνςη (email) περίπου είκοςι (20) ημέρεσ πριν την έναρξη του προγράμματοσ.
Καλούνται κατόπιν να επιβεβαιώςουν (με ςχετική απάντηςη μέςω email) τη δυνατότητα ςυμμετοχήσ τουσ ςτο πρόγραμμα κατϊ το χρονικό διϊςτημα
διεξαγωγόσ του προγρϊμματοσ έχοντασ διενεργήςει ςχετική ςυνεννόηςη με τον Προΰςτάμενο τησ υπηρεςίασ τουσ.
Η διαδικαςία τησ επιλογήσ ολοκληρώνεται περύπου δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη του προγρϊμματοσ, οπότε και αποςτέλλεται η τελική επιλογή
ςυμμετοχήσ από τον Ε.Τ. ή τον Τ.Π. ςτουσ ςυμμετέχοντεσ μέςω τησ ιςτοςελίδασ του ΕΚΔΔΑ.
 Τποχρεώςεισ κατά την παρακολούθηςη του επιμορφωτικού προγράμματοσ:

Κατϊ την παρακολούθηςη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να επιδεικνύουν επαγγελματιςμό, ςυνϋπεια αναφορικϊ με την
τόρηςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ ωσ εκπαιδευόμενοι και ενεργό ςυμμετοχό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Η παρουςύα όλων
καθ’ όλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ εύναι απαραύτητη και νοεύται ωσ φυςικό παρουςύα ςτο χώρο εργαςύασ.
ε περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ μπορεύ να αιτιολογηθεύ απουςύα για χρονικό διϊςτημα ϋωσ 10% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ του προγρϊμματοσ.

Τπενθυμύζεται ότι οι υπάλληλοι που επιλέγονται ςτα επιμορφωτικά προγράμματα οφείλουν, την πρώτη ημέρα παρακολούθηςησ, να
προςκομίζουν την αίτηςή τουσ ςε έντυπη μορφή ςυμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προΰςτάμενο τουσ και ςφραγιςμένη με τη
ςτρογγυλή ςφραγίδα τησ Τπηρεςίασ. ε διαφορετικό περύπτωςη δεν θα γύνονται δεκτού ςτο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Η ςυμμετοχό των υπαλλόλων ςτα προγρϊμματα, εφόςον επιλεγούν, εύναι υποχρεωτικό με βϊςη το ΠΔ 57/2007 (ΥΕΚ 59/Α14.03.2007) και ςυνεπϊγεται την
αποδϋςμευςό τουσ από τα υπηρεςιακϊ τουσ καθόκοντα, με εκπαιδευτικό ϊδεια, καθ’ όλη τη διϊρκεια του επιμορφωτικού προγρϊμματοσ

Σέλοσ το ατομικό έντυπο επιλογήσ του ΙΝΕΠ με το οποίο επιβεβαιώνεται η ςυμμετοχή του υπαλλήλου ςτο εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα
εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο και κατατίθεται ςυνημμένα με την αίτηςη εκπαιδευτικήσ άδειασ, ςτο Σμήμα Γραμματείασ του Γ.Ν.Λαμίασ,
προκειμένου να είναι αιτιολογημένη η απουςία του από την υπηρεςία για εκπαιδευτικούσ λόγουσ.

