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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

           ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
           

          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ
           ΤΗΛ:  2613600582
            e-mail:  e.argyrou@dypede.gr

       Παράταση υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ειδικευόμενων στην Δημόσια 
Υγεία/Κοινοτική νοσηλευτική και διευκρινίσεις για όσους κατέχουν μόνιμη θέση στο 

δημόσιο

     Σε εφαρμογή του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/30.05.2020/τ.Α’),όπως τροποποιήθηκε με την 
παραγ. 5, του άρθρου 19 τον Ν.4737/2020 (ΦΕΚ 204,τ.Α), του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ 149/ 
και της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/30-6-2020/τ.Β’) Απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για 
τη λήψη ειδικότητας α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, β) Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», ανακοινώνουμε την παράταση υποβολής αιτήσεων για 
κάλυψη 100 (+ 25 υπεράριθμων) θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Νοσηλευτική 
δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής έως 31/12/2020 
Το πρόγραμμα έχει διάρκει 18 μήνες –ο χρόνος κατανέμεται ως εξής:

 Tέσσερις (4) μήνες σε τμήματα εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων (τει): παθολογικό, 
χειρουργικό, παιδιατρικό, καρδιολογικό

 Τέσσερις (4) μήνες σε μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (πφυ)- ένα (1) μήνα σε 
κέντρο ψυχικής υγείας

 Δύο (2) μήνες σε δομές/υπηρεσίες παροχής κατ’ οίκον φροντίδας
 Ένα (1) μήνα στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Υ.ΠΕ ή σε γενική δ/νση δημόσιας 

υγείας περιφέρειας (ή και δ/νση δημόσιας υγείας περιφερειακής ενότητας)
 Δύο μήνες σε δομή του ΕΟΔΥ και στο κεντρικό εργαστήριο δημόσιας υγείας ‘η σε 

περιφερειακά εργαστήρια δημόσιας υγείας
 Δύο μήνες σε οργανωμένο χώρο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας εργασίας 

δημοσίου φορέα Δύο (2) μήνες σε σχολικές μονάδες, εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται, 
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για τους ανωτέρω, η Δ/νση δημόσιας υγείας της κάθε Υ.ΠΕ, η οποία θα 
τοποθετήσει τους ειδικευόμενους σε συγκεκριμένες μονάδες της ευθύνης της. Οι 
εκπαιδευτές της ειδικότητας σε κάθε χώρο εκπαίδευσης των ειδικευόμενων 
νοσηλευτών ορίζονται από τον συντονιστή εκπαίδευσης

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  (100 θέσεις)

    Οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα, υποβάλλουν αίτηση  
έως  31/12/2020 (10 εργάσιμες ημέρες) ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στην Κεντρική 
Υπηρεσία 6ης ΥΠΕ – Υπάτης 1 – Πάτρα – Τ.Κ. 26441 – (Υπόψη κ. 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. 
Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής 
στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας.
     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 καταχώρησης στους καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων 
ειδικευόμενων νοσηλευτών, που θα υποβάλλουν αίτηση έως 31/12/2020, 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) 
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Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (25 υπεράριθμες θέσεις)

       Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση 
θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών 
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. 
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.

    

                               

                                   

       
        

                                                                                                                                                                                                            

                           

   
        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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