Θεσσαλονίκη, 03/09/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30/05/2020) περί Σύστασης Θέσεων
Ειδικευομένων Νοσηλευτών και Εποπτείας Προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων αντίστοιχα
2) Την υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226, άρθρο 7 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας για την λήψη ειδικότητας α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και
β) Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»
3) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ 149/Α/1-8-2020) περί Σύστασης Θέσεων Ειδικευομένων
Νοσηλευτών- Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
4) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.οικ.50632/10-8-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας περί
Κάλυψης θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών στην Νοσηλευτική Ειδικότητα Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής

Ανακοινώνουμε την κάλυψη ογδόντα εννέα (89) θέσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών Δημόσιας
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, εκ των οποίων εβδομήντα μία (71) θέσεις αφορούν υποψηφίους/ες που δεν
εργάζονται στο Δημόσιο τομέα και δέκα οκτώ (18) θέσεις αφορούν εργαζόμενους/ες του Δημοσίου τομέα. Το 30%
των θέσεων κάθε ομάδας θα καλυφθεί από υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και το 70% από
υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ.
Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της
3ης Υ.Πε., σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις σε κάποια από τις
Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία δύναται να τις μεταφέρει στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (σύνολο 71 θέσεις)
Οι νοσηλευτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής και δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα, έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης
εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην αίτηση τους, η οποία υπέχει και θέση
υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους δηλώνοντας όλες
τις Περιφερειακές Ενότητες με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.
Για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας απαιτούνται:
αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
αβ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην ΕΝΕ, για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄).
1

αγ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας.
αδ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, το τελευταίο έτος.
Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων ειδικευόμενων
νοσηλευτών/τριών, που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα
διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας εντός τριών (3) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Για
την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την
Υπηρεσία μας μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπό της (www.3ype.gr).
Η υποβολή της αίτησης θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 04/09/2020 έως 17/09/2020 και ώρα
15:00 (ήτοι εντός 10 εργασίμων ημερών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr Πριν την
υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη στην παρούσα αριθμ.
Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων.

Είναι υποχρεωτικό να επισυναφθούν ηλεκτρονικά :
- Συμπληρωμένο το πρότυπο αρχείο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (1) - το οποίο βρίσκεται
συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση σε επεξεργάσιμη μορφή.
- Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας, όπως αναλυτικά
αναφέρονται παραπάνω.
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (1) συμπληρώνεται σε όλα της τα πεδία, υπογράφεται και ακολούθως
σκανάρεται μαζί με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο. Το αρχείο λαμβάνει ως
όνομα το επίθετο του αιτούντος, ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματός του και τον
αριθμό 1 (π.χ. IoannouS1) και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr
Μετά την αποστολή, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτησή του παρελήφθη.

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (σύνολο 18 θέσεις)
Οι νοσηλευτές που εργάζονται ήδη στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν θέση υπεράριθμων
ειδικευόμενων, σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών, ποσοστό που αντιστοιχεί στη
συγκεκριμένη περίπτωση σε 18 θέσεις υπεράριθμων ειδικευόμενων νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής. Η κάλυψη των θέσεων αυτών θα πραγματοποιείται με απόσπαση του υπαλλήλου σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Οι νοσηλευτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ειδικότητα Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής και εργάζονται ήδη στο Δημόσιο Τομέα, έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης
εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην αίτηση τους, η οποία υπέχει και θέση
υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους δηλώνοντας όλες
τις Περιφερειακές Ενότητες με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας απαιτούνται:
αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
αβ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην ΕΝΕ, για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄).
αγ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας.
Η υποβολή της αίτησης θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 04/09/2020 έως 17/09/2020 και ώρα
15:00 (ήτοι εντός 10 εργασίμων ημερών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr Πριν την
υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη στην παρούσα αριθμ.
Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων.
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Είναι υποχρεωτικό να επισυναφθούν ηλεκτρονικά :
- Συμπληρωμένο το πρότυπο αρχείο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (2) - το οποίο βρίσκεται
συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση σε επεξεργάσιμη μορφή.
- Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας, όπως αναλυτικά
αναφέρονται παραπάνω.
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (2) συμπληρώνεται σε όλα της τα πεδία, υπογράφεται και ακολούθως
σκανάρεται μαζί με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο. Το αρχείο λαμβάνει ως
όνομα το επίθετο του αιτούντος, ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματός του και τον
αριθμό 2 (π.χ. IoannouS2) και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr
Μετά την αποστολή, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτησή του παρελήφθη.

Συνημμένα:
1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (1)
2. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (2)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, το τελευταίο έτος (μόνο για τους νοσηλευτές που δεν εργάζονται στο δημόσιο τομέα)
4. Η αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη
ειδικότητας α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, β) Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής»
5. Ν.4690/2020 (ΦΕΚ A 104 - 30.05.2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΥΠΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ
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2
1
1
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18

3η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3η

ΠΕΛΛΑΣ

3η

ΗΜΑΘΙΑΣ

3η

ΠΙΕΡΙΑΣ

3η

ΚΟΖΑΝΗΣ

3η

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3η

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3η

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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7
7
7
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ΣΥΝΟΛΟ

71
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