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ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕ 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση του 6ου Εκπαιδευτικού Σχολείου της 
Ε.Ν.Ε με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΝΤΑΤΙΚΗΣ» που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα 
του ξενοδοχείου Royal Hotel Airport, 29-30 Iανουαρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη (έναρξη 
Παρασκευή πρωί – τέλος Σάββατο μεσημέρι) 
 
Το  Σχολείο αυτό έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων, η διοργάνωση των οποίων 
ξεκίνησε προ 4 ετίας και συμπληρώνει το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ΕΝΕ. 
 
Καθώς οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αποστείλουν αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται) έως και τις 14/1/2016. Εντός 3 ημερών 
από την λήξη της προθεσμίας θα σταλεί από την Ε.Ν.Ε η τελική γνωστοποίηση συμμετοχής. 
Εάν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τις διαθέσιμες ανά κατηγορία θέσεις (βλ 
παρακάτω), θα τηρηθεί  σειρά χρονικής προτεραιότητας (με βάση το  email) σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο τέλος.  
 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕ (Κατ εξαίρεση λόγω 
του ότι το σχολείο πραγματοποιείται αρχή της νέας χρονιάς ως οικονομική τακτοποίηση 
θεωρείται η τακτοποιημένη συνδρομή του έτους 2015) 
 
Το πρόγραμμα διακρίνει 3 κατηγορίες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε σχετική 
αίτηση: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κάλυψη εγγραφής -διαμονής και μετακίνησης* 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Κάλυψη εγγραφής- διαμονής 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κάλυψη εγγραφής  (για την κατηγορία Γ αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι και τις 22/1 και θα γίνουν δεκτές εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα)  
 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (για την περίπτωση που κάποια κατηγορία υπερβεί τις διαθέσιμες 
θέσεις) 
 
* σχετικά με την κάλυψη της μετακίνησης  
Για όσους επιλεγούν στην κατηγορία Α καλύπτεται μεταφορά με δημόσια μέσα 
μεταφοράς με την απόδειξη του εισιτηρίου καθώς και μεταφορά με αεροπορικό 
εισιτήριο  με την επίδειξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου έως του ποσού των 120 Ε.  
 
Καλύπτονται από την ΕΝΕ: Η διαμονή (μόνο για τους εκτός Θεσσαλονίκης συναδέλφους) 
σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια για 2 διανυκτερεύσεις Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και 
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 στο Ξενοδοχείο «Royal Hotel Airport) (πρωινό, wifi, 
δωρεάν θέση στάθμευσης) καφές στα διαλείμματα και ελαφρύ γεύμα. ΔΕΝ καλύπτονται από 
την ΕΝΕ τα έξοδα μετάβασης από τον τόπο εργασίας-κατοικίας έως την Θεσσαλονίκη εκτός 
Κατηγορίας Α.  



Για την εξασφάλιση των παραπάνω και για την απόκτηση του πιστοποιητικού συμμετοχής 
απαιτείται η παρακολούθηση κατά ελάχιστο του 80% των εκπαιδευτικών ωρών του σχολείου. 
 
Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής:  
 
Προγραμματίζεται η παρακολούθηση για 30 άτομα συνολικά. Κατ’ εξαίρεση εφόσον υπάρξει 
δυνατότητα μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του παραπάνω ορίου κυρίως από αιτήσεις 
κατηγορίας Γ. 
 
Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων θα υπάρξουν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 
 
-  για τους ειδικούς λιγότερα έτη από την λήψη τίτλου  
- για τους ειδικευόμενους τα περισσότερα έτη στην ειδικότητα -   
-  για τους ειδικευόμενους ισχύει αναλογικό όριο σε περίπτωση συμμετοχής πολλών 

από την ίδια κλινική (μεγ αριθμός 3 ειδικευόμενοι) για τις Κατηγορίες Α και Β 
-  η χρονική σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερομηνία και ώρα αποστολής αίτησης 

με email) 
-  συνάδελφοι που θα επιλέξουν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (δηλώνοντας  όνομα 

συγκατοίκου που επιθυμούν με ταυτόχρονη δήλωση του συγκατοίκου) λαμβάνουν 
αυτόματα την καλύτερη προτεραιότητα από τους 2 συμμετέχοντες, αυξάνοντας την 
πιθανότητα επιλογής τους  στην α κατηγορία επιλογής τους 

 
Η τελική επιλογή θα γίνει από την οργανωτική επιτροπή του Σχολείου που θα 
διευκρινίσει και κάθε θέμα που δεν έχει προβλεφθεί 
 

 Περιμένουμε την συμμετοχή σας 
 
 Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής 
 


