
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
 

 
Θεσσαλονίκη,  17/01/2023 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ&ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Κατόπιν του υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 35603/15-11-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας και μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων 
και την ανάρτηση της λίστας των επιτυχόντων, θα λάβουν χώρα οι προφορικές εξετάσεις 
των ειδικευομένων νοσηλευτών των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ΕΕΝ και ΝΔΥΚΝ. 

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης σε χώρο ευθύνης της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας. Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για την 
απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται ως εξής: 

1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» 

 Ημερομηνία διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου 
της νοσηλευτικής ειδικότητας της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ορίζεται 
η 26η και 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα, και 
ώρα από 09:00 π.μ. – 14:40 μ.μ. για την Πέμπτη και από 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 
για την Παρασκευή. 

 Τόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα Συνεδριάσεων 
στον 1ο όροφο του κτιρίου της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, επί της οδού Μαβίλη 11. 

2. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» 

 Ημερομηνία διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου 
της νοσηλευτικής ειδικότητας της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα από 10:30 
π.μ. – 13:30 μ.μ. 

 Τόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα Συνεδριάσεων 
στον 3ο όροφο του κτιρίου της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, επί της οδού Μαβίλη 11. 

Στους εξεταστικούς χώρους οι υποψήφιοι θα προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα 
που προβλέπεται στον πίνακα των ομάδων για τις προφορικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι 
που αποτυγχάνουν στις προφορικές εξετάσεις επαναλαμβάνουν μόνο την προφορική 
εξέταση σε επόμενη εξεταστική και κατοχυρώνουν το αποτέλεσμα των γραπτών εξετάσεων. 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΔΥΚΝ  

https://www.3ype.gr/uploads/nea/2023/eenIan23_prex.pdf
https://www.3ype.gr/uploads/nea/2023/dyknIan23_prex.pdf

