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Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι αιτιςεων για τθν κάλυψθ κζςεων ειδικευόμενων
Νοςθλευτϊν/τριϊν για τισ ειδικότθτεσ «Νοςθλευτικισ Ψυχικισ Τγείασ», «Νοςθλευτικισ Καρδιαγγειακϊν
Πακιςεων», «Πακολογικισ Νοςθλευτικισ» και «Περιεγχειρθτικισ Νοςθλευτικισ».
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ 3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 58 και 59 του Ν.4690/2020 “Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ 84) και β) τθσ από 1.5.2020 Ν.Π.Ν. «Περαιτζρω μζτρα
για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν
επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90) και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ
104/τ.Αϋ/30-05-2020).
2. Σθν αρικμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/τ.Βϋ/30-6-2020) Απόφαςθ: «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ για τθ
λιψθ ειδικότθτασ: α) Επείγουςασ και Εντατικισ Νοςθλευτικισ, β) Νοςθλευτικισ Δθμόςιασ
Τγείασ/Κοινοτικισ Νοςθλευτικισ».
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.4812/2021 “Κφρωςθ: α) τθσ από 2 4 .3.2021 τροποποίθςθσ τθσ
α πό 3 .2 .2 0 2 0 επιμζρουσ φμβαςθσ Δωρεάσ για το Ζργο Ι *Παράρτθμα 5 του ν.4564/2018 και τθσ
από 13.5.2021 τροποποίθςθσ τθσ από 6.9.2018 ςφμβαςθσ δωρεάσ μεταξφ του Ιδρφματοσ
«Κοινωφελζσ ‘Κδρυμα ταφροσ . Νιάρχοσ» και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθν ενίςχυςθ και
αναβάκμιςθ των υποδομϊν ςτον τομζα τθσ υγείασ και των Παραρτθμάτων τθσ, ρυκμίςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
110/τ.Αϋ/30-06-2021).
4. Σθν αρικμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/30-07-2021 (ΦΕΚ 3538/τ.Βϋ/03-08-2021) Απόφαςθ «Κατανομι κζςεων
ειδικευομζνων Νοςθλευτϊν ςτθν ειδικότθτα «Νοςθλευτικι Ψυχικισ Τγείασ» και αναδιανομι κενϊν
κζςεων τθσ «Επείγουςασ και Εντατικισ Νοςθλευτικισ» και τθσ «Νοςθλευτικισ Δθμόςιασ
υγείασ/Κοινοτικισ Νοςθλευτικισ» ςτισ Νοςθλευτικζσ ειδικότθτεσ: α) «Ανακουφιςτικισ και
Τποςτθρικτικισ Νοςθλευτικισ Φροντίδασ» β) «Γεροντολογικισ Νοςθλευτικισ» γ) «Νοςθλευτικισ
Καρδιαγγειακϊν Πακιςεων» δ) «Ογκολογικισ Νοςθλευτικισ» ε) «Πακολογικισ Νοςθλευτικισ» ςτ)
«Νοςθλευτικισ Παίδων» και η) «Περιεγχειρθτικισ Νοςθλευτικισ» ανά Τγειονομικι Περιφζρεια και
Νοςοκομεία από 1θ.7.2021.».
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5. Σθν αρικμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τ.Βϋ/24-08-2021) Απόφαςθ «Κακοριςμόσ
διαδικαςίασ για τθ λιψθ τθσ ειδικότθτασ: α) «Ανακουφιςτικισ και Τποςτθρικτικισ Νοςθλευτικισ
Φροντίδασ» β) «Γεροντολογικισ Νοςθλευτικισ» γ) «Νοςθλευτικισ Καρδιαγγειακϊν Πακιςεων» δ)
«Νοςθλευτικισ Ψυχικισ Τγείασ» ε) «Ογκολογικισ Νοςθλευτικισ» ςτ) «Πακολογικισ Νοςθλευτικισ» η)
«Νοςθλευτικισ Παίδων» και θ) «Περιεγχειρθτικισ Νοςθλευτικισ»».

ΚΑΛΕΙ
Σουσ /τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ που επικυμοφν να παρακολουκιςουν τισ ειδικότθτεσ: «Νοςθλευτικισ Ψυχικισ
Τγείασ», «Νοςθλευτικισ Καρδιαγγειακϊν Πακιςεων», «Πακολογικισ Νοςθλευτικισ» και «Περιεγχειρθτικισ
Νοςθλευτικισ» [ςφνολο κζςεων εξιντα τζςςερισ (64)+, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν αρικμ.
Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τ.Βϋ/24-08-2021) Απόφαςθ για τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ και
για τθ λιψθ ειδικοτιτων, να υποβάλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
nursingspecialties@3ype.gr.
Επιςθμαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι/εσ νοςθλευτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εγγραφισ
ςτουσ καταλόγουσ μίασ (1) μόνο Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Τ.Πε.) μζςω του διαδικτυακοφ τόπου αυτισ.
τθν αίτθςι τουσ, θ οποία υπζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ ζχουν τθ δυνατότθτα να
επιλζξουν τθν τοποκζτθςι τουσ δθλϊνοντασ ζωσ τρία (03) Νοςοκομεία μίασ Τ.Πε., όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν
αρικμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/30-07-2021 (ΦΕΚ 3538/τ.Βϋ/03-08-2021) Απόφαςθ. Οι υποψιφιοι/εσ
ειδικευόμενοι/εσ νοςθλευτζσ/τριεσ καταχωροφνται ςε όλουσ τουσ καταλόγουσ των μονάδων που ζχουν
επιλζξει με τθν αίτθςι τουσ.
Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να μελετιςουν τθν αρικμ.
Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τ.Βϋ/24-08-2021) Απόφαςθ για τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ
και για τθ λιψθ ειδικοτιτων.
Α. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ (ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ 64)
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ νοςθλευτζσ/τριεσ που δεν εργάηονται ςτον Δθμόςιο Σομζα υποβάλλουν αίτθςθ από
17/11/2021 ζωσ και τισ 30/11/2021 (10 εργάςιμεσ θμζρεσ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
nursingspecialties@3ype.gr. Σο πρότυπο αρχείο τθσ Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ, το οποίο βρίςκεται
αναρτθμζνο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ 3θσ Τ.Πε. Μακεδονίασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ςυμπλθρϊνεται ςε
όλα τα πεδία, υπογράφεται και ακολοφκωσ ςκανάρεται μαηί με όλα τα δικαιολογθτικά ςε ζνα ενιαίο
αρχείο. Σο αρχείο λαμβάνει ωσ όνομα το επίκετο του αιτοφντοσ, ακολουκοφμενο από το πρϊτο γράμμα του
ονόματόσ (π.χ. IoannouS) και αποςτζλλεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: nursingspecialties@3ype.gr
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν απόκτθςθ τθσ Νοςθλευτικισ Ειδικότθτασ είναι:
1 Πτυχίο τριτοβάκμιασ νοςθλευτικισ εκπαίδευςθσ (Πανεπιςτθμίου ι ΑΣΕΙ) ι ιςοτίμου ςχολισ τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, επίςθμα αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΣΑΠ.
2 Σαυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ
Ανανζωςθσ Εγγραφισ ςτθν ΕΝΕ του τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ Εγγραφισ ςτθν ΕΝΕ, για όςουσ
εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του επόμενου ζτουσ
από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 παρ.5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Αϋ).
3 Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι/τριασ.
4 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν παραιτθκεί από μόνιμθ ι ΙΔΟΧ κζςθ Νοςθλευτι του Εκνικοφ
υςτιματοσ Τγείασ το τελευταίο ζτοσ.
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Β. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ (ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ 16)
Νοςθλευτζσ/τριεσ που εργάηονται ςτον Δθμόςιο Σομζα δφνανται να καταλαμβάνουν με απόςπαςθ κζςθ
υπεράρικμου ειδικευόμενου ςε ποςοςτό μζχρι 25% των κζςεων Ειδικευομζνων Νοςθλευτϊν/τριϊν κάκε
εκπαιδευτικισ μονάδασ.
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ νοςθλευτζσ/τριεσ που εργάηονται ςτον Δθμόςιο Σομζα υποβάλλουν αίτθςθ από
17/11/2021 ζωσ και τισ 30/11/2021 (10 εργάςιμεσ θμζρεσ) τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
nursingspecialties@3ype.gr. Σο πρότυπο αρχείο τθσ Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ, το οποίο βρίςκεται
αναρτθμζνο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ 3θσ Τ.Πε. Μακεδονίασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ςυμπλθρϊνεται ςε
όλα τα πεδία, υπογράφεται και ακολοφκωσ ςκανάρεται μαηί με όλα τα δικαιολογθτικά ςε ζνα ενιαίο
αρχείο. Σο αρχείο λαμβάνει ωσ όνομα το επίκετο του αιτοφντοσ, ακολουκοφμενο από το πρϊτο γράμμα του
ονόματόσ (π.χ. IoannouS) και αποςτζλλεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: nursingspecialties@3ype.gr
Για τουσ εργαηόμενουσ ςτον Δθμόςιο Σομζα νοςθλευτζσ/τριεσ (περιλαμβανομζνων και των υπθρετοφντων ςε
ςτρατιωτικά νοςοκομεία) που δφνανται να καταλαμβάνουν με απόςπαςθ κζςθ υπεράρικμου ειδικευόμενου
κακορίηεται θ διαδικαςία επιλογισ αυτϊν ωσ ακολοφκωσ:
1. Αίτθςθ του/τθσ ενδιαφερόμενου/νθσ ςε τρία (3) κατά ανϊτατο όριο Νοςθλευτικά Ιδρφματα μιασ
Τγειονομικισ Περιφζρειασ, μζςω του Διαδικτυακοφ τόπου αυτισ.
2. Βεβαίωςθ ευδόκιμθσ διετοφσ προχπθρεςίασ νοςθλευτι/τριασ χορθγοφμενθ από τον/τθ Διευκυντι/τρια
Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ.
3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του/τθσ ενδιαφερόμενου/νθσ ότι δζχεται να υπθρετιςει το Εκνικό φςτθμα Τγείασ
για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ.
4. Βεβαίωςθ του φορζα προζλευςθσ (απόφαςθ Δ..) ότι οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ επιτρζπουν τθν απουςία
του/τθσ ενδιαφερόμενου/νθσ για τθ λιψθ νοςθλευτικισ ειδικότθτασ.
5. Βεβαίωςθ φορζα προζλευςθσ ςτον οποίο υπθρετεί ότι αςκεί τα κακικοντα του/τθσ νοςθλευτι/τριασ
κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ και ότι μζχρι τθν θμερομθνία αυτι τα άςκθςε επιτυχϊσ.
Οι αιτοφντεσ/ςεσ κα καταχωροφνται ςε όλουσ τουσ καταλόγουσ των μονάδων που ζχουν επιλζξει με τθν
αίτθςι τουσ.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ ςειρά προτεραιότθτασ καταχϊριςθσ ςτουσ καταλόγουσ των μονάδων των υποψθφίων ειδικευόμενων
νοςθλευτϊν/τριων, που κα υποβάλουν αίτθςθ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ, κα κακοριςτεί μετά από δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων, θ
οποία κα διενεργθκεί από τθν Τπθρεςία μασ μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων. Για τθν
ακριβι θμερομθνία και τον τόπο διεξαγωγισ τθσ κλιρωςθσ οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα ενθμερωκοφν από τθν
Τπθρεςία μασ μζςω Ανακοίνωςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ 3 Τ.Πε. Μακεδονίασ http://www.3ype.gr.
Οι προβλεπόμενεσ, προσ κάλυψθ, εξιντα τζςςερισ (64) κζςεισ κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ:
1) Νοςθλευτικισ Ψυχικισ Τγείασ
Α/Α

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ»
2

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» - ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

3 Γ.Ν. ΚΑΣΕΡΙΝΘ
ΤΝΟΛΟ
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2) Νοςθλευτικισ Καρδιαγγειακϊν Πακιςεων
Α/Α

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ»

10

2 Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

5

3 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ»

5

ΤΝΟΛΟ

20

3) Πακολογικισ Νοςθλευτικισ
Α/Α

ΝΟΟΚΟΜΕΙO ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚH ΜΟΝΑΔA (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ»

14

ΤΝΟΛΟ

14

4) Περιεγχειρθτικισ Νοςθλευτικισ
Α/Α

ΝΟΟΚΟΜΕΙO ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚH ΜΟΝΑΔA (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ»

10

ΤΝΟΛΟ

10

Ο Διοικθτισ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ)

Δρ. Παναγιϊτθσ Μπογιατηίδθσ
Κοινοποίθςθ:
1. Τπουργείο Τγείασ
Διεφκυνςθ Νοςθλευτικισ
2. Διοικιςεισ των Νοςοκομείων τθσ 3θσ Τ.Πε. Μακεδονίασ
(προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι ενδιαφερόμενοι/εσ νοςθλευτζσ/τριεσ)
3. Επιςτθμονικά Τπεφκυνουσ /εσ των Κζντρων Τγείασ αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ Τ.Πε. Μακεδονίασ
(προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι ενδιαφερόμενοι/εσ νοςθλευτζσ/τριεσ)
4. Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ.
Εςωτερικι Κοινοποίθςθ:
1. Γραφείο Διοικθτι
2. Γραφείο Τποδιοικθτϊν
3. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ
4. Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ Πολιτικϊν
Τπθρεςιϊν Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
5. Διεφκυνςθ Οικονομικισ Οργάνωςθσ & Τποςτιριξθσ
6. Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ
7. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
(Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Πόρων)

Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 16, T.K. 54623 Θεςςαλονίκθ

ΑΔΑ: ΩΜΖΡΟΡΕΠ-ΒΩ6

υνθμμζνα:
1. ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΙΔΟΧ

(ΓΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΡΓΑΗΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΔΘΜΟΙΟ

ΣΟΜΕΑ)
2. ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΠΟΤ ΕΡΓΑΗΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΔΘΜΟΙΟ
ΣΟΜΕΑ)
3. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ [ΟΣΙ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΠΑΡΑΙΣΘΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΘ Θ ΙΔΟΧ ΘΕΘ ΝΟΘΛΕΤΣΘ ΣΟΤ
ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ, ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΕΣΟ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΕ ΠΟΤ ΔΕΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ)]
4. Η αρικμ. Γ6α/Γ.Π.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/Β/24-08-2021) Απόφαςθ «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ
για τθ λιψθ ειδικότθτασ: α) «Ανακουφιςτικισ και Τποςτθρικτικισ Νοςθλευτικισ Φροντίδασ» β)
«Γεροντολογικισ Νοςθλευτικισ» γ) «Νοςθλευτικισ Καρδιαγγειακϊν Πακιςεων» δ) «Νοςθλευτικισ
Ψυχικισ Τγείασ» ε) «Ογκολογικισ Νοςθλευτικισ» ςτ) «Πακολογικισ Νοςθλευτικισ» η)
«Νοςθλευτικισ Παίδων» και θ) «Περιεγχειρθτικισ Νοςθλευτικισ»»

Διεφκυνςθ: Αριςτοτζλουσ 16, T.K. 54623 Θεςςαλονίκθ

