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καδηγηßÞ κ. Δ- ΚαρειOÞμα

{Κ*rο,
Π ρüεδρο ΤμÞματοò Νοσηλευ_τικÞò
κλαηγηrrß ü. ποýΙ," folυριανθÝα
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λαμ6Üνονταò υπüψη την περßπτωση ιγ, τηò παραγρÜτρου 2 του Üρδρου 13 του Ν,

4485ι2OLº, εισηγεßται, μετÜ απü απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò τοΦ ΤμÞματοò

ΝοσηλευτικÞò στιò 21.12.202φ την Ýγκριση τθυ επιΚαιροτοιημÝνου &!,ητρþου

Εκλεκτüρων (Εσωτερικþγ και Εξωτερικþ,ν ftlελþν),

Σαò δια6ι6Üξουμε συνημμÝνα üλα τα σχετικÜ με το δÝμα Ýγγραφα καδþò και το

εαικαιροfrΟιημÝνο fulητρþο Εκλεκτüρων τΟυ Τμ,ßματοò ΝοοßlλευτικÞò σε Ýγτυττ]

και ψηφßòικÞ μορφÞ,

Παρακαλοýμε üτωò εγκριδεß απü τη Σýγκλητο του Ιδρýματοò,

ΣχολÞò Επιστημτß:ν Υγεßιιò
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