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ΝΕΑ Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική και στην
Δημόσια Υγεία/Κοινοτική νοσηλευτική σε εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας της 6ης
ΥΠΕ έως 30-6-2021
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4764/2020 «Ρυθμίσεις για την

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη
ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256), η ισχύς της παρ. 18 του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α΄104) , ως προς
την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 20202021 , παρατείνεται έως 30.6.2021
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα, υποβάλλουν αίτηση
από

13/7/2020 έως

24/7/2020 (10 εργάσιμες ημέρες) ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στην

Κεντρική Υπηρεσία 6ης ΥΠΕ – Υπάτης 1 – Πάτρα – Τ.Κ. 26441 – (Υπόψη κ. Ε.Αργυρού,Γραφείου
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων).
Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την υπ’αριθμ.

Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας για τη
λήψη ειδικοτήτων. Το πρότυπο αρχείο της αίτησης - δήλωσης το οποίο βρίσκεται αναρτημένο
στον ιστότοπο της υπηρεσίας μας (www.dypede.gr) συμπληρώνεται σε όλα του τα πεδία,
υπογράφεται και ακολούθως αποστέλλεται ταχυδρομικά η αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.
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Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής
στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας.
Στην αίτησή για την Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, η οποία υπέχει και θέση
υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους
δηλώνοντας έως τρία Νοσοκομεία μίας Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσης.
Οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων
που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την ειδικότητα στην Δημόσια Υγεία/
Κοινοτική Νοσηλευτική οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο της
ιστοσελίδας μας στην θέση εφημερίδα υπηρεσίας-θέσεις εργασίας
Για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας απαιτούνται:
α) Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) 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΄).
γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/ριας.
δ) 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, που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης, 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.dypede.gr)
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΌ 25%)

Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση
υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε
εκπαιδευτικής μονάδας.
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Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την
υπ’αριθμ:Γ6α/Γ.Π.οικ.57113(φεκ 4041/β/21-09-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της
διαδικασίας επιλογής όσων δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου
ειδικευόμενου.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι νοσηλευτές που ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
να καταθέσουν βεβαίωση υπηρεσίας από την Δ/νση προσωπικού του φορέα στον οποίο
υπηρετούν μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ (και τα συνακόλουθα δικαιολογητικά) που έχει ήδη αναρτηθεί
στον ιστότοπο. Υπενθυμίζουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των
αιτήσεων αφορά και στις δύο ειδικότητες και έχει ορισθεί έως η 30η/06/2021 Οι φάκελοι και για
τις δύο ειδικότητες αποστέλλονται ΜΟΝΟ

ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στην Κεντρική

Υπηρεσία 6ης ΥΠΕ – Υπάτης 1 – Πάτρα – Τ.Κ. 26441 – (Υπόψη κ. Αργυρού, Γραφείου
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 30/6
Για την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα
ενημερωθούν από την Υπηρεσία μας μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπό της (www.dypede.gr)
μετά την νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των βεβαιώσεων προκειμένου να καθοριστεί ο
αριθμός της ποσόστωσης με βάση τον οποίο θα ενταχθούν στην κλήρωση._

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

70

18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

70

18

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

15

4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

10

3

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

10

3

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

5

1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10

3

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

10

3

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

10

3

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20

5

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

15

4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

10

3

ΣΥΝΟΛΟ

255

64

4

