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Επανέναρξη λειτουργίας Προγραμμάτων
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Μ

Με το σχετ. (2) έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας με θέμα
«Αναστολή λειτουργίας προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων», οι νοσηλευτές/τριες καθώς και οι επισκέπτες/τριες
υγείας που συμμετείχαν στα προγράμματα των Νοσηλευτικών
Ειδικοτήτων, επανήλθαν στα κύρια καθήκοντα του κλάδου
τους στις οργανικές τους θέσεις για κάλυψη αναγκών στο
πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.
Σύμφωνα με το σχετ. (3) Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα

«Επανέναρξη λειτουργίας Προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων», ορίζεται η επανέναρξη των ανωτέρω προγραμμάτων στις 15-06-2020 έως την ολοκλήρωση τους.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους
συμμετέχοντες σε αυτά, κοινοποιώντας τις ενέργειες σας στην
Υπηρεσία μας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό
προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη
διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
Παράδειγμα: Έστω ότι προκηρύσσεται θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, στην οποία,
σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τη θέση,
προβλέπεται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών. Υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος ανήκει οργανικά στο φορέα αυτό και
είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, δύναται να υποβάλει παραδεκτώς και εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές εκ του νόμου προϋποθέσεις, αίτηση υποψηφιότητας και να
μετέχει στη διαδικασία επιλογής, καθώς ο βασικός τίτλος σπουδών, που κατέχει,
αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο αυτόν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις.
 Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς
τίτλους σπουδών που μπορούν να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις,
οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας
θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση
αυτή, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που
απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης
γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τη
γνώση ξένης γλώσσας δεν τεκμαίρεται η οποιουδήποτε επιπέδου γνώση ξένης
γλώσσας λόγω της ιδιότητας αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., αλλά θα πρέπει να
αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει).
 Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για
οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή
επιστημονικές γνώσεις και οι οποίες καθορίζονται μετά από απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Υπουργού ή του
οικείου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για θέση ΟΤΑ β’ βαθμού.


Υπουργείο Εσωτερικών: Σύστημα Επιλογής
Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα
βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση
αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό
αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εκ
των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως
εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100
στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356

Προς:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53) και του άρθρου 26 παρ.4 του
ν.4690/2020 (Α΄104) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (εφεξής «Υπαλληλικός Κώδικας»,
«Υ.Κ.»), τα οποία αφορούν στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη διαδικασία
επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Ειδικότερα, διευκρινίζονται κατ’ άρθρο τα εξής:
Άρθρο 84 του Υ.Κ. – Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE,
κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον
έτος
ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη
ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι
αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α'
με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν και είτε έχουν
ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον είτε έχουν
κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο

βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση
αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 1
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό
αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εκ
των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως
εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100
στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
 Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και
Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE,
κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

 Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και
Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE,
κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν
και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους,
ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την
οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό
αυτόν και έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά
τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από
την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
 Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται
υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις,
εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές με
βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση
αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και:
α) κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
ή
β) έχουν τον Α’ βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα
προϊσταμένου Τμήματος.
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ευθύνης επισημαίνονται τα εξής:
Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό
προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές
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διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται,
μπορεί να συμμετέχει στη
διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
Παράδειγμα: Έστω ότι προκηρύσσεται θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, στην οποία,
σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τη θέση,
προβλέπεται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών. Υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος ανήκει οργανικά στο φορέα αυτό και
είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, δύναται να υποβάλει παραδεκτώς και εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές εκ του νόμου προϋποθέσεις, αίτηση υποψηφιότητας και να
μετέχει στη διαδικασία επιλογής, καθώς ο βασικός τίτλος σπουδών, που κατέχει,
αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο αυτόν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις.
 Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς
τίτλους σπουδών που μπορούν να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις,
οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας
θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση
αυτή, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που
απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης
γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τη
γνώση ξένης γλώσσας δεν τεκμαίρεται η οποιουδήποτε επιπέδου γνώση ξένης
γλώσσας λόγω της ιδιότητας αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., αλλά θα πρέπει να
αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει).
 Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για
οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή
επιστημονικές γνώσεις και οι οποίες καθορίζονται μετά από απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Υπουργού ή του
οικείου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για θέση ΟΤΑ β’ βαθμού.


2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Οργανικές μονάδες για την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές
Τμήμα, ή οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς
και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. αναφέρεται
οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ειδικά για τις περιπτώσεις που στους οικείους φορείς
προβλέπονται και άλλα επίπεδα οργανικών μονάδων (π.χ. επίπεδο γραφείου –
αυτοτελούς ή μη), αυτά δύνανται να ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον κατά την ισχύουσα
σήμερα οργανωτική δομή του φορέα αντιστοιχούν ρητώς βάσει των οικείων οργανικών
διατάξεων σε οποιοδήποτε επίπεδο γενικής διεύθυνσης - διεύθυνσης ή τμήματος.
Επιπλέον, κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις το επίπεδο Γραφείου αποτελούσε οργανική
μονάδα για την οποία διενεργούνταν επιλογές. Ωστόσο υπό τις ισχύουσες σήμερα
διατάξεις διευκρινίζεται ότι αυτό το επίπεδο δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή
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των διατάξεων των αρ. 84 και 85 του Υ.Κ., καθώς
οι οργανικές μονάδες που λαμβάνει
υπόψη του ο νομοθέτης είναι σαφείς και ορισμένες.
3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται
στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς
σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υ.Κ., ιδίως Γενική
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού,
Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται για την εφαρμογή των
διατάξεων του Υ.Κ. ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.
4. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ. ορίζουν καταρχήν τις κατηγορίες που δύνανται να
προΐστανται σε κάθε επίπεδο θέσης ευθύνης. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις αλλά και
με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» προβλέπεται ότι με τις οικείες οργανικές διατάξεις καθορίζονται οι
κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.
Σχετική
με
το
εν
λόγω
θέμα
είναι
και
η
αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιος
της Υπηρεσίας μας.
5. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΩΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ 84 ΚΑΙ 85 ΤΟΥ Υ.Κ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53), προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση
καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει
διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις,
Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η έννοια του όρου «έχουν ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων
αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Σ.Ε.Π. ή το οικείο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση
καθηκόντων προϊσταμένου, όπως π.χ. η νόμιμη αναπλήρωση βάσει των διατάξεων του

Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται για την εφαρμογή των
διατάξεων του Υ.Κ. ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.
4. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ. ορίζουν καταρχήν τις κατηγορίες που δύνανται να
προΐστανται σε κάθε επίπεδο θέσης ευθύνης. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις αλλά και
με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» προβλέπεται ότι με τις οικείες οργανικές διατάξεις καθορίζονται οι
κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.
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αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιος
της Υπηρεσίας μας.
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5. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΩΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ 84 ΚΑΙ 85 ΤΟΥ Υ.Κ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53), προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση
καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει
διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις,
Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η έννοια του όρου «έχουν ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων
αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Σ.Ε.Π. ή το οικείο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση
καθηκόντων προϊσταμένου, όπως π.χ. η νόμιμη αναπλήρωση βάσει των διατάξεων του
άρθρου 87 του Υ.Κ. ή τοποθέτηση προϊστάμενων βάσει ειδικών διατάξεων. Όσον αφορά
τη
νόμιμη
αναπλήρωση
υπενθυμίζεται
η
αρ.πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιος της
Υπηρεσίας μας.
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6. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δεν επιτρέπεται:
α) να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,
β) να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί
προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε
διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών
για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο
145 του Υ.Κ.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ–ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 84 και
85 του Υ.Κ. πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων υποψηφιότητας.
Ειδικότερα, όσον αφορά το κώλυμα της παρ. 4β του άρθρου 84 του Υ.Κ., δεν πρέπει να
συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο,
λόγος για τον οποίο οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν
αμελλητί το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής ή το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης
προϊσταμένων στην περίπτωση που ανακύψει το εν λόγω κώλυμα του υποψηφίου.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 84 του Υ.Κ. ο
προβλεπόμενος κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος άσκησης καθηκόντων, καθώς και
ο κατά περίπτωση απαιτούμενος πλεονάζων χρόνος στο βαθμό πρέπει κατά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να είναι
ακριβώς ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ., χωρίς να
επιδέχεται στρογγυλοποίησης, ελλείψει σχετικής προς τούτο πρόβλεψης. Αντίθετα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ.3β περ (ββ) του Υ.Κ. ο χρόνος υπηρεσίας ή
απασχόλησης που είναι μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, εφόσον είναι συνεχής,
λογίζεται ως πλήρης μήνας για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής.
Άρθρο 85 του Υ.Κ. – Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες τέσσερις (4) ομάδες
κριτηρίων:
α Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων
επαγγελματικής κατάρτισης
5 και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
β Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας
γ Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
- Για κάθε μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες κριτηρίων, ο υποψήφιος μπορεί να
λάβει μέχρι 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων διενεργείται ως εξής:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (α)
Τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης



















Μόρια
Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
100
Δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
30
Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
200
διάρκειας
Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ενσωματώνεται στο
βασικό τίτλο σπουδών βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 του
150
ν.4485/2017
Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
70
διάρκειας
Επιπλέον του ενός μεταπτυχιακός τίτλος, συναφής ή μη συναφής,
50
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: για όλους συνολικά:
Επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
275
Συναφές διδακτορικό δίπλωμα
350
Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα
100
Επιπλέον του ενός διδακτορικό δίπλωμα, συναφές ή μη συναφές: για
70
όλα συνολικά:
Πιστοποιημένη επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία
(5 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 20 μόρια)
20
Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια, ως εξής:
100
Άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 50 μόρια
Πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 30 μόρια
κατ’ ανώτατο όριο
Καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 10 μόρια
Πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παρ.4 του άρθρου 82 του Υ.Κ.
30
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο:
1.000
Επί των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα εξής:
 Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή
διδακτορικών διπλωμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων και διπλωμάτων και
ανεξαρτήτως της συνάφειας αυτών, το σύνολο των μορίων, που μπορεί να λάβει
συνολικά ο υποψήφιος, είναι πενήντα (50) και εβδομήντα (70) μόρια αντίστοιχα.
 Σύμφωνα με την περίπτωση αστ’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ., η συνάφεια
κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση
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το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες
οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας. Για το σκοπό αυτό καλούνται
οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού, αλλά και οι υποψήφιοι να ενημερώσουν το
προσωπικό τους μητρώο με όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που δύνανται να
θεμελιώσουν την συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών
διπλωμάτων, ιδίως πρόγραμμα σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, περίληψη
διπλωματικής εργασίας κλπ, τα οποία θα τεθούν και υπόψη του αρμοδίου
συμβουλίου επιλογής.
 Όλα τα τυπικά προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 50/2001 (Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημοσίου τομέα», όπως ισχύει. Επιπλέον, για την απόδειξη του επιπέδου
πιστοποιημένης γλωσσομάθειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να
ανατρέχουν και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr).
 Μοριοδοτείται, κατά τα ανωτέρω, η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει
παρασχεθεί
κατ’
εφαρμογή
των
διατάξεων
των
ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/11.11.2008 (Β’ 2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/8/οικ.
19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που
παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας
Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των
Ενόπλων Δυνάμεων. Σχετικές οι αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018

 Σύμφωνα με την περίπτωση αστ’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ., η συνάφεια
κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση
το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες
οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας. Για το σκοπό αυτό καλούνται
οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού, αλλά και οι υποψήφιοι να ενημερώσουν το
προσωπικό τους μητρώο με όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που δύνανται να
θεμελιώσουν την συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών
διπλωμάτων, ιδίως πρόγραμμα σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, περίληψη
διπλωματικής εργασίας κλπ, τα οποία θα τεθούν και υπόψη του αρμοδίου
συμβουλίου επιλογής.
 Όλα τα τυπικά προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 50/2001 (Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημοσίου τομέα», όπως ισχύει. Επιπλέον, για την απόδειξη του επιπέδου
πιστοποιημένης γλωσσομάθειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να
ανατρέχουν και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr).
 Μοριοδοτείται, κατά τα ανωτέρω, η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει
παρασχεθεί
κατ’
εφαρμογή
των
διατάξεων
των
ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/11.11.2008 (Β’ 2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/8/οικ.
19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που
παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας
Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των
Ενόπλων Δυνάμεων. Σχετικές οι αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018
(ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/οικ.26024/18.7.2018 (ΑΔΑ:
ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.
 Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση για συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών (integrated master) βάσει των
διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4485/2017 αφορούν επί του παρόντος αποκλειστικά
τίτλους σπουδών της ημεδαπής, δεδομένου ότι για τους αντίστοιχους τίτλους
σπουδών της αλλοδαπής εκκρεμεί σχετική απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων κατόπιν της αρ.226/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, της οποίας η αποδοχή εκκρεμεί. Επιπλέον, μη συναφή integrated
masters, καθώς και κάθε επιπλέον του ενός integrated master που ενδεχομένως
κατέχει ο υποψήφιος μοριοδοτείται με 70 και 50 μόρια αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό,
υπενθυμίζεται η αρ.174/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και η αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018 (ΑΔΑ: 7Τ1Ρ465ΧΘΨ-ΓΙ4)
εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Κάθε μήνας πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός
του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης
Ανώτατο όριο 396 μήνες (33 έτη) 7*1,5 μόρια
Κάθε αναγνωρισμένος μήνας προϋπηρεσίας εκτός
δημοσίου τομέα βάσει των διατάξεων του Π.Δ.69/2016

Ανώτατο όριο 84 μήνες (7 έτη) * 1 μόριο
Κάθε πλήρης μήνας άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο
δημόσιο τομέα με ανώτατο όριο τους 120 μήνες (10 έτη):
-επιπέδου Τμήματος: 3 μόρια

-επιπέδου Διεύθυνσης: 4 μόρια
-επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης: 5,5 μόρια
-επιπέδου Υπηρεσιακού Γραμματέα: 6 μόρια
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο:

Μόρια
= 594 μόρια

= 84 μόρια

= 1.000 μόρια

Στο σημείο αυτό επισημαίνονται τα εξής:
α) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως και του άρθρου 84
του Υ.Κ., λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού
Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία,
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες
Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες,
καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση,
όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης.
β) Για τη μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας και του χρόνου άσκησης καθηκόντων,
χρόνος υπηρεσίας/απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι
συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας σύμφωνα με την περ.ββ) της παρ.3 του άρθρου 85
του Υ.Κ.
γ) Ο μοριοδοτούμενος έως επτά (7) έτη (ήτοι 84 μήνες) χρόνος απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα αφορά την προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016.
δ) Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις
άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα
μόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, ακολούθως τα μόρια άσκησης
καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης
καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού των 120
μηνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης,
οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για
το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόρια για
κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.
ε) Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει ο
υποψήφιος να έχει διανύσει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του, ακόμα
και αν αυτή υπερβαίνει τους 120 μήνες, ως προϊστάμενος κατόπιν διαδικασιών επιλογής
ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η μοριοδότηση του χρονικού διαστήματος
άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών

επιλογής ή/και τοποθέτησης, αλλά π.χ. με αναπλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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άρθρο 87 του Υ.Κ., η προβλεπόμενη μοριοδότηση πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85
για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.
Διευκρινίζεται, εν προκειμένω, ότι απευθείας τοποθέτηση προϊσταμένων χωρίς
διαδικασία επιλογής προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4492/2017, τις
προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014, τις προϊσχύουσες διατάξεις του
Υ.Κ. περί τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων συνεπεία του ορισμού τους ως
μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Παράδειγμα:
1. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν διαδικασίας
επιλογής για 48 μήνες και προϊστάμενος Διεύθυνσης για 24 μήνες κατόπιν
αναπλήρωσης θα μοριοδοτηθεί ως εξής:
εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης,
δηλαδή από τους 72 μήνες θητείας στο σύνολο οι 36 μήνες διανύθηκαν κατόπιν
διαδικασίας επιλογής, θα λάβει:
3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Τμήματος, 3*48 μήνες= 144
μόρια και
4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης 4*24 μήνες = 96
μόρια.
Σύνολο: 144+ 96= 240 μόρια.
2. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν διαδικασίας
τοποθέτησης του άρθρου 18 του ν.4492/2017 για 24 μήνες και προϊστάμενος
Διεύθυνσης για 26 μήνες κατόπιν αναπλήρωσης θα μοριοδοτηθεί ως εξής:
Εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέσης ευθύνης,
δηλαδή από τους 50 μήνες θητείας συνολικά οι 25 ΔΕΝ διανύθηκαν κατόπιν
διαδικασίας επιλογής ή/και τοποθέτησης, θα λάβει:
3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Τμήματος, 3*24 μήνες= 72
μόρια και
4 μόρια * 0,85 (λόγω αναπλήρωσης) για κάθε πλήρη μήνα θητείας προϊσταμένου
Διεύθυνσης 3,4*26 μήνες= = 88,4 μόρια.
Σύνολο: 72+ 88,4= 160,4 μόρια.
3. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν αναπλήρωσης για
24 μήνες θα μοριοδοτηθεί για το σύνολο της θητείας του με 3 * 0,85 μόρια για κάθε
πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης, ήτοι 2,55 * 24 = 61,2 μόρια.
4. Υπάλληλος με την εξής υπηρεσιακή πορεία: 28 έτη συνολικής υπηρεσίας εκ των
οποίων:
96 μήνες (8 έτη) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης κατόπιν αναπλήρωσης
120 μήνες (10 έτη) Προϊστάμενος Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής
60 μήνες (5 έτη) Προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν επιλογής και
60 μήνες (5 έτη) πραγματική υπηρεσία χωρίς άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
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Με τα ανωτέρω δεδομένα, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί ως
εξής:
Ο υπάλληλος έχει συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης: 96+120+60=276
μήνες , εκ των οποίων οι 180 μήνες έχουν ασκηθεί κατόπιν επιλογής. Δεδομένου ότι
το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης έχει διανυθεί
κατόπιν επιλογής, ο υπάλληλος για τους 120 μήνες που μπορεί να μοριοδοτηθεί
κατά ανώτατο όριο για θέση ευθύνης, θα λάβει με την εξής σειρά:
5,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης * 96
μήνες = 528 μόρια
4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης * (120-96
μήνες)=24 μήνες=96 μόρια.
Οι υπόλοιποι μήνες σε θέση ευθύνης δεν μοριοδοτούνται ως θέση ευθύνης, αλλά θα
μοριοδοτηθούν ως χρόνος υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος θα λάβει:
60 μήνες πραγματική υπηρεσία + (276-120 μήνες=) 156 μήνες =216 μήνες * 1,5
μόρια = 324 μόρια.
Σύνολο:528+96+324=948 μόρια.
Εάν ο ως άνω υπάλληλος έχει και 84 μήνες αναγνωρισμένη προϋπηρεσία εκτός
δημοσίου τομέα οπότε και θα λάβει 84 μόρια. Τελικό σύνολο με βάση τα ανωτέρω:
948+84=1032 μόρια οπότε και τελικά θα λάβει 1000 μόρια.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (γ) - Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14-23
του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (β)
Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης


ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση το μέσο όρο των
εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου για τα τρία (3) τελευταία έτη. Το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης ανάγεται στην κλίμακα του χίλια (1.000) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
χίλια (1.000) μόρια.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος
προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί για τουλάχιστον δύο αξιολογικές περιόδους
την τελευταία τριετία με το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4369/2016 ή ειδικά συστήματα
αξιολόγησης, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης
των δύο αυτών περιόδων.
Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά
Υπηρεσία, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής (άρθρο 84 Υ.Κ.) και ως
μοριοδοτούμενο κριτήριο (άρθρο 85 Υ.Κ.) δε λαμβάνεται υπόψη.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (δ) - Συνέντευξη

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του
Υ.Κ. Εφόσον απαιτείται, προβλέπεται η αναγκαία
«ζωντανή βοήθεια» για άτομα με
10
αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής).
Συναφώς, έχει εκδοθεί και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123)
κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή
προϊσταμένων».
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη
για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την
άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο
αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η
αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
 Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών
με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των
σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και
προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία
του προσωπικού μητρώου.
 Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου
γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές
ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του
υποψηφίου.
Κάθε θεματική ενότητα δύναται να μοριοδοτηθεί με 500 μόρια κατ' ανώτατο όριο.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο
των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με
τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του
Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. Η μοριοδότηση για τον
εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος του Συμβουλίου ως προς
κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες της συνέντευξης.
Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές
μονάδες που έχουν ίδιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες (π.χ. Εφορείες Αρχαιοτήτων), η
διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών αυτών
μονάδων, οι οποίες για το σκοπό και μόνο της διάταξης, αποτελούν μια ενιαία
προκηρυσσόμενη θέση. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται
στους επτά (7) πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία από τις ως άνω
θέσεις ευθύνης καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με
αυτή τη βαθμολογία κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ11ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για την τελική μοριοδότηση, το σύνολο των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων
πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο συντελεστή, όπως αναγράφεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Για τη θέση Προϊσταμένου
Τμήματος
Διεύθυνσης
Γενικής Διεύθυνσης
Ομάδα Κριτηρίων α
35 %
25 %
25 %
Ομάδα Κριτηρίων β
20 %
25 %
25 %
Ομάδα Κριτηρίων γ
20 %
15 %
10 %
Ομάδα Κριτηρίων δ
25 %
35 %
40 %
100 %
100 %
100 %
Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών
ψηφίων.
Λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών, η κατ’ ανώτατο όριο βαθμολογία που μπορεί
να λάβει ο υποψήφιος ανέρχεται σε 1.000 μόρια.
Μεταβατικές διατάξεις για τη μοριοδότηση του άρθρου 85 του Υ.Κ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020, κατά την πρώτη
εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει, για την τελική
μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων για κάθε ομάδα κριτηρίων
πολλαπλασιάζεται με τους κάτωθι συντελεστές, για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης:

Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος, Διεύθυνσης, Γενικής Διεύθυνσης (μεταβατικές
διατάξεις):
33 %
33 %
34 %
100 %

Ομάδα Κριτηρίων α
Ομάδα Κριτηρίων β
Ομάδα Κριτηρίων δ
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πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο συντελεστή, όπως αναγράφεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Για τη θέση Προϊσταμένου
Τμήματος
Διεύθυνσης
Γενικής Διεύθυνσης
Ομάδα Κριτηρίων α
35 %
25 %
25 %
Ομάδα Κριτηρίων β
20 %
25 %
25 %
Ομάδα Κριτηρίων γ
20 %
15 %
10 %
Ομάδα Κριτηρίων δ
25 %
35 %
40 %
100 %
100 %
100 %

δύνανται κατόπιν αίτησής τους προς το αρμόδιο όργανο να μετατάσσονται στον
κλάδο Επιτελικών Στελεχών σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης
προσωποπαγείς θέσεις βάσει των διατάξεων του ν.4622/2019.
Η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις
προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και δεν επελέγησαν εκ νέου
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016. Όσον αφορά τον κλάδο των
Επιτελικών Στελεχών και τη διαδικασία μετάταξης σε αυτόν, θα ακολουθήσουν
νεότερες εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών
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ψηφίων.
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Λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών, η κατ’ ανώτατο όριο βαθμολογία που μπορεί
να λάβει ο υποψήφιος ανέρχεται σε 1.000 μόρια.

4. Υπηρεσιακοί Γραμματείς και τροποποίηση της συγκρότησης των υφιστάμενων
ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ:
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την
τροποποίηση της συγκρότησης των ΕΙΣΕΠ και των ΣΕΠ προκειμένου να οριστούν
ως μέλη σε αυτά οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, σας γνωρίζουμε ότι για την
τροποποίηση αυτών θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Μεταβατικές διατάξεις για τη μοριοδότηση του άρθρου 85 του Υ.Κ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020, κατά την πρώτη
εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει, για την τελική
μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων για κάθε ομάδα κριτηρίων
πολλαπλασιάζεται με τους κάτωθι συντελεστές, για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης:

Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος, Διεύθυνσης, Γενικής Διεύθυνσης (μεταβατικές
διατάξεις):
33 %
33 %
34 %
100 %

5. Θητεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’ άρθρο 159 του Υ.Κ.:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 159 του Υ.Κ. όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 α του άρθρου 26 του ν.4690/2020:
«Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι
διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή
τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως
μετά ή κατά το χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος».
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν και σε Υπηρεσιακά Συμβούλια που έχουν
συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Υ.Κ. προ της
έναρξης ισχύος του ν.4690/2020.
Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) σχετικής
εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των
υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν.4690/2020 Υπηρεσιακών
Συμβουλίων κατ’άρθρο 159 του Υ.Κ. ενδεικτικά ορίζεται ως εξής:
 Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία
συγκρότησης 15.3.2019 λήγει στις 31.12.2020.
 Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία
συγκρότησης 15.1.2020 λήγει στις 31.12.2020.

4. Οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 85 του Υ.Κ. εφαρμόζονται και για εκκρεμείς
προκηρύξεις, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

Ομάδα Κριτηρίων α
Ομάδα Κριτηρίων β
Ομάδα Κριτηρίων δ

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Συγκρότηση των ΣΕΠ:
α) Με τις διατάξεις της παρ.3β του άρθρου 45 του ν.4674/2020 προβλέπονται τα
εξής: « Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν.3528/2007) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: ‘’Οι δομημένες συνεντεύξεις του
άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή
ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, είναι
δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικά στις περιπτώσεις που η έδρα
των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των Σ.Ε.Π. διενεργούνται
στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα με έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν
υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις διενεργούνται στην
έδρα του Α.Σ.Ε.Π.’’».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ
Ν.4674/2020
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2β και 2γ του αρ. 113 του ν.4622/2019 βάσει των
οποίων έληξε η θητεία των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4622/2019
(7.8.2019) μελών των ΕΙΣΕΠ και Σ.Ε.Π. και ανασυγκροτήθηκαν τα εν λόγω συλλογικά
όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη
δημοσίευση του ν.4622/2019, οι εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο προκηρύξεις για
την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος,
αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας
αντίστοιχου επιπέδου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ. ως ίσχυαν πριν την τροποποίηση των
12
διατάξεων
αυτών
με
το
ν.4674/2020.
Σχετική
είναι
η
αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2563/οικ.30660/6.9.2019
(ΑΔΑ:
ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ)
εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

β) Συγκρότηση των ΣΕΠ των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των
Περιφερειών:
Με τις διατάξεις των παρ.3 α και 3 γ του άρθρου 45 του ν.4674/2020 προβλέπεται
ειδική συγκρότηση των ΣΕΠ για τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
και των Περιφερειών αντίστοιχα, οπότε και οι αρμόδιοι για τη συγκρότηση των ΣΕΠ
αυτών φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ως άνω ειδικές διατάξεις
συγκρότησης.

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53) δίνονται
περαιτέρω διευκρινίσεις για εκκρεμείς προκηρύξεις σε διαφορετικό στάδιο της
διαδικασίας. Ειδικότερα, για όσες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης έχουν εκδοθεί μέχρι και τη δημοσίευση του
π.δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», η διαδικασία επιλογής
συνεχίζει από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία
επιλογής βρίσκεται στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης και στους οικείους
πίνακες των επτά (7) πρώτων στη σειρά κατάταξης περιλαμβάνονται υπάλληλοι, οι
οποίοι έχουν μεταφερθεί οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, ο αριθμός των καλούμενων
σε συνέντευξη επαναπροσδιορίζεται βάσει εκ νέου κατάταξης των υπαλλήλων που
εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά στον φορέα. Οι οργανικές μονάδες που
περιλαμβάνονται στις ως άνω προκηρύξεις και έχουν μεταφερθεί σε άλλα
Υπουργεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.84/2019 επαναπροκηρύσσονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις των άρθρων 84 -86 του Υ.Κ. Για τις
περιπτώσεις των φορέων στους οποίους τα αρμόδια συμβούλια επιλογής δεν έχουν
ολοκληρώσει τα στάδια επιλογής και στο διάστημα αυτό συγχωνευτήκαν ή
καταργήθηκαν θέσεις, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί, οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν
δηλώσει μία ή περισσότερες από τις συγχωνευμένες ή καταργημένες θέσεις,
μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση υποψηφιότητας αντικαθιστώντας
τις εν λόγω θέσεις με άλλες. Για το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική πρόσκληση από
την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα. Οι αιτήσεις των
υποψηφίων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η
οποία ξεκινά τρεις (3) ημέρες μετά τη έκδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την
πάροδο της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η υπηρεσία ελέγχει τις
συμπληρωματικές αιτήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων όπως και τις αρχικές
αιτήσεις.

2. Έκδοση προκηρύξεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων-αρμοδιότητα
υπογραφής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3δ του άρθρου 45 του ν.4674/2020 με τις
οποίες τροποποιείται η περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του
Υ.Κ. προβλέπεται ότι η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται βάσει των διατάξεων περίπτωσης (β) της
παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019, σύμφωνα με τις οποίες η
προκήρυξη υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπηρεσιακό Γραμματέα του
Υπουργείου και τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της
προαναφερόμενης διάταξης, η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή, προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. με
κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το ΝΠΔΔ Υπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η προκήρυξη εκδίδεται από τον
Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 45 του ν.4674/2020,
προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν επανεπιλέγονται σε
θέση προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου από τα αρμόδια όργανα επιλογής
δύνανται κατόπιν αίτησής τους προς το αρμόδιο όργανο να μετατάσσονται στον
14
κλάδο Επιτελικών Στελεχών σε συνιστώμενες
με την απόφαση μετάταξης
προσωποπαγείς θέσεις βάσει των διατάξεων του ν.4622/2019.
Η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις
προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και δεν επελέγησαν εκ νέου
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016. Όσον αφορά τον κλάδο των
Επιτελικών Στελεχών και τη διαδικασία μετάταξης σε αυτόν, θα ακολουθήσουν
νεότερες εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 45 του ν.4674/2020, ιατροί
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του
Υ.Κ., οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιφέρειες και υπηρετούν ως μόνιμοι με
σχέση
εργασίας
δημοσίου
δικαίου,
συμμετέχουν
παραδεκτώς
στις
προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης των περιφερειών οποιουδήποτε επιπέδου με
αρμοδιότητες στην υγεία.
Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την έναρξη
ισχύος του ν.4674/2020 για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόμα το αρμόδιο
συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων
υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, στα αρμόδια όργανα επιλογής προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ
και υπηρεσιακά συμβούλια), στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς
που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

4. Υπηρεσιακοί Γραμματείς και τροποποίηση της συγκρότησης των υφιστάμενων
ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ:
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την
τροποποίηση της συγκρότησης των ΕΙΣΕΠ και των ΣΕΠ προκειμένου να οριστούν
ως μέλη σε αυτά οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, σας γνωρίζουμε ότι για την
τροποποίηση αυτών θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

2. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
παρακαλείται για την κοινοποίηση 15της παρούσας στους ΟΤΑ β’ βαθμού,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ β΄ βαθμού κατά
την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
3. Τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων καλούνται για την ολοκλήρωση
των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων για όσες εκκρεμείς προκηρύξεις
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
4. Τα αρμόδια όργανα καλούνται να προβούν στην έκδοση προκηρύξεων για την
πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στις Υπηρεσίες τους. Όσες προκηρύξεις
εκδίδονται από τη δημοσίευση του ν.4674/2020 και εφεξής εκδίδονται βάσει
των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους με τις διατάξεις του ν.4674/2020 και του ν.4690/2020.
5. Για όσα θέματα δεν παρέχονται οδηγίες με την παρούσα εγκύκλιο ισχύουν οι
αναφερόμενες οδηγίες στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας
μας.
6. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών για την κατάρτιση των σχετικών προκηρύξεων
επισυνάπτεται στο παρόν υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος,
καθώς και της βεβαίωσης των στοιχείων των υποψηφίων βάσει των νέων
σχετικών ρυθμίσεων.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας:
www.ypes.gr, στη διαδρομή: «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο
Δυναμικό».
Ο Υπουργός
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
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5. Θητεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’ άρθρο
159 του Υ.Κ.:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
DEVELOPMEN
AGENCY
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. T14
του άρθρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
159 του Υ.Κ.
όπως
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 α του άρθρου 26 του ν.4690/2020:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
1.
Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Αθήνα, 30/6/2020
«Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος
άρθρου είναι
2.
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού
η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή
διετής και αρχίζει
την
1
/Προσωπικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμ.
Πρωτ.:
τους. Κατά την
πρώτη εφαρμογή
η θητεία των τακτικών μη
αιρετών
μελών των
3.
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705
Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής
τους και
4.
Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
Δεκεμβρίου του
πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως
λήγει την
31η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
μετά ή κατά
το χρόνο συγκρότησής
τους, εφόσον είναι άρτιο
έτος».
5. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΠΡΟΣ
:
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
Οι ανωτέρω
ρυθμίσεις
αφορούν
και σε Υπηρεσιακά Συμβούλια
πουαποδεκτών
έχουν
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Όπως πίνακας
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
συγκροτηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159
του Υ.Κ. προ
της
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
Με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
έναρξης ισχύος του ν.4690/2020.
8. ΑΔΕΔΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Για την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
εφαρμογή των
ως άνω
και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.
ΤΜΗΜΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙδιατάξεων
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019
(ΑΔΑ:
6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ)
σχετικής
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
εγκυκλίουΤ.Κ.
της106
Υπηρεσίας
αιρετών
μελών των από MARINA
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
74 Αθήνα μας, η θητεία των τακτικών μη
16
CHRYSI
υφιστάμενων
κατά την -3378,
έναρξη
ισχύος του ν.4690/2020
Υπηρεσιακών
Τηλέφωνο:213
1313337,-3340,
-3403,
Ημερομηνία:
2020.06.30 12:24:06 EEST
-3215,-3212,-3373,
-3315, -3394
Συμβουλίων κατ’άρθρο
159 του Υ.Κ. ενδεικτικά ορίζεται ως εξής:
Email: hrm@ypes.gov.gr
 Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία
απουσίας στους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε κάθε
Για τους υπαλλήλους
των15.3.2019
Ο.Τ.Α. α’ λήγει
και β’ στις
βαθμού:
συγκρότησης
31.12.2020.
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό),
περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.
 Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες
συγκρότησης
15.1.2020
λήγει
στις
31.12.2020.
2131364-029, -030
υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους
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Υπουργείο Εσωτερικών: Μέτρα και ρυθμίσεις στο
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού
Email: info@ypes.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1313337,-3340, -3378, -3403,
-3215,-3212,-3373, -3315, -3394
Email: hrm@ypes.gov.gr
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό),
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029, -030
Email: info@ypes.gr
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Μέτρα
ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
ΑΜΕΣΕΣΘΕΜΑ:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΗΣκαι
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
κορωνοϊού
1. Οι
αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με
Σχετ.πρόσφορο
εγκύκλιοι: α)
αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020
(ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),
κάθε
τρόπο,
στα αρμόδια όργανα επιλογής προϊσταμένων
(ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ
β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1),
και υπηρεσιακά συμβούλια), στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς
γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),
που
υπάγονται
ή εποπτεύονται
από αυτούς.
δ) αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.
8196/23.3.2020
(ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 30/6/2020
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA
CHRYSI
Ημερομηνία: 2020.06.30 12:24:06 EEST

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού
Σχετ. εγκύκλιοι: α) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),
β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1),
γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),
δ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),
ε) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),
στ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),
ζ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),
η) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),
θ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),
ι) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),
ια) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και βάσει της

ε) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),
στ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),
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ζ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),
η) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),
θ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),
ι) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),
ια) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και βάσει της
διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης και στο πλαίσιο της επαναφοράς σε πλήρη
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 για επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεδομένου ότι αυτό πλέον επιτρέπεται από τα τρέχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι παύει από 1/7/2020 η ειδική άδεια
απουσίας στους υπαλλήλους που ενέπιπταν1 στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε κάθε
περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.
Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες
υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους
εργαζομένους, για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους
υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την
εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας
back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες.
Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη εκείνων των μέτρων
που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και
πολίτη, αντισηπτικά και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον
εργαζόμενο κλπ).

Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής
προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και
βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των
γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β΄) και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών
σχολείων και των νηπιαγωγείων στις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπως
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Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής
προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και
βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των
γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β΄) και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών
σχολείων και των νηπιαγωγείων στις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπως
ισχύει), οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων
της άδειας ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία
λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν
συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν
επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη
έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν
δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι τη
λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα
παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες
που έχουν ήδη δοθεί με την αριθ. (θ) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. H ως άνω άδεια
εξακολουθεί μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα
φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά ανήκουν σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β’ 1856), ή ήδη νοσούν από COVID-19.
Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα
εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται
στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης,
σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του
περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
Σε ό,τι αφορά τους γονείς που δεν έχουν εγγράψει τα τέκνα τους σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς και δεδομένης της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε
πλήρη λειτουργία, της παύσης της χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας σε εμπίπτοντες
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και της ανάγκης
προγραμματισμού των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω υπάλληλοι
καλούνται να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους καθώς τα τρέχοντα επιδημιολογικά
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δεδομένα επιτρέπουν τη φροντίδα των
από τους οικείους ή από άλλα πρόσωπα, τα
οποία επιλαμβάνονταν της φροντίδας των τέκνων προ της κρίσης της πανδημίας. Σε
αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω υπάλληλοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης της
κατ΄αρχάς προβλεπόμενης διευκόλυνσης της χρήσης του μειωμένου ωραρίου έως και 25%,
όπως άλλωστε προβλέπεται στην οικεία διάταξη. Αν αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η
χρήση ούτε του μειωμένου ωραρίου από τον υπάλληλο, τότε, και εφόσον οι υπηρεσιακές
ανάγκες το επιτρέπουν, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και πάντως
όχι πέραν της 31ης/7/2020, ημερομηνία λήξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση, για
όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου
απασχόλησης, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου
εργασίας, πέραν του ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο
χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Σε περίπτωση ωστόσο που ο
υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης του υπαλλήλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού και οικονομικού θα προβούν
στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παροχής εργασίας για το επίμαχο χρονικό
διάστημα και ακολούθως στην ανάλογη περικοπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, η
αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου και βάσει
προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα υπαλλήλου όσο και του δημοσίου
συμφέροντος στο πλαίσιο της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας.
Γ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί, έστω και αν τα σημερινά
επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων
υπηρεσιών και την επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκαν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου, σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την
εκπαίδευση των υπαλλήλων, και κυρίως όσων έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας
λόγω του ότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, για την παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας.
Δ. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συνεπεία της επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και κατόπιν
ερωτημάτων των υγειονομικών επιτροπών, σας γνωρίζουμε ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία
των υπαλλήλων για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή, δύναται πλέον να διεξάγεται
υπό κανονικούς όρους. Ωστόσο, συνιστάται προς προστασία της δημόσιας υγείας, η κλήση
των υπαλλήλων να γίνεται κυρίως, όπου απαιτείται και εφόσον τα στοιχεία του φακέλου
είναι ελλιπή κατά την κρίση της Επιτροπής.
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Ε. ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Κατόπιν της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, παρακαλούνται
όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είχαν προβεί σε έκδοση απόφασης περιορισμού των
ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, να προβούν σε σχετική ενημέρωση των ιστοσελίδων τους,
καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πληροφόρηση που παρέχεται στους
πολίτες για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού αφορά σε αποφάσεις, οι οποίες πλέον δεν είναι
σε ισχύ βάσει των νεώτερων ρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν ότι «2. Οι δημόσιες
υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου
Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι
(1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και
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μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών» (παρ. 2 αρ. 20 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-62020, ΦΕΚ Β΄ 2601).
ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙO COVID 19
Βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη σχετική εφαρμογή, προκύπτει ότι
ορισμένοι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει στην καταχώριση των
απαιτούμενων στοιχείων. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την
διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που
καλείται η δημόσια διοίκηση να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της πανδημίας, παρακαλούνται
οι αρμόδιοι για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων έστω και απολογιστικά και εντός
ευλόγου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση και δεδομένης της άδειας ειδικού σκοπού ή του
μειωμένου κατά 25% ωραρίου, τα οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι την 31 η/7/2020, ή της
αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού (βλ. κεφ. Γ΄ της δ΄ σχετικής εγκυκλίου), οι υπηρεσίες
υποχρεούνται στην συμπλήρωση του εν λόγω παρουσιολογίου μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης
από την Υπηρεσία μας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και
μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών» (παρ. 2 αρ. 20 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-62020, ΦΕΚ Β΄ 2601).
ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙO COVID 19
Βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη σχετική εφαρμογή, προκύπτει ότι
ορισμένοι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει στην καταχώριση των
απαιτούμενων στοιχείων. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την
διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που
καλείται η δημόσια διοίκηση να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της πανδημίας, παρακαλούνται
οι αρμόδιοι για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων έστω και απολογιστικά και εντός
ευλόγου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση και δεδομένης της άδειας ειδικού σκοπού ή του
μειωμένου κατά 25% ωραρίου, τα οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι την 31 η/7/2020, ή της
αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού (βλ. κεφ. Γ΄ της δ΄ σχετικής εγκυκλίου), οι υπηρεσίες
υποχρεούνται στην συμπλήρωση του εν λόγω παρουσιολογίου μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης
από την Υπηρεσία μας.
Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή
εποπτεύονται από αυτούς.
2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις
οποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών
περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από
την Υπηρεσία μας.
3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν
δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα
απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς
αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις
προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ως
εξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για
την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη ανταπόκριση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στις
πληροφορίες της εγκυκλίου.
4. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου
Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
4
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Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή
εποπτεύονται από αυτούς.
2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις
οποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών
περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από
την Υπηρεσία μας.
3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν
δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα
απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς
αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις
προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ως
εξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για
την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη ανταπόκριση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στις
πληροφορίες της εγκυκλίου.
4. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου
26516
Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ε.Κ. 2656/30-06-202 (Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226): Καθορισμός
διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) «Επείγουσας και
Εντατικής Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/
Κοινοτικής Νοσηλευτικής»
Ε. ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατόπιν της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, παρακαλούνται
όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είχαν προβεί σε έκδοση απόφασης περιορισμού των
ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, να προβούν σε σχετική ενημέρωση των ιστοσελίδων τους,
καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πληροφόρηση που παρέχεται στους
πολίτες για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού αφορά σε αποφάσεις, οι οποίες πλέον δεν είναι
σε ισχύ βάσει των νεώτερων ρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν ότι «2. Οι δημόσιες
υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226
Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας
α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής»,
β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 «Κύρωση:
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Ν.Π.Ν. “Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),
β. του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 54),
γ. των άρθρων 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,
δ. του άρθρου 4 και 7 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 115),
ε. του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως ισχύει,
στ. του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Αρ. Φύλλου 2656

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
ζ. του ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως
ισχύουν,
η. του ν. 3252/2004 « Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 132),
όπως ισχύει,
θ. των άρθρων 5, 6, 8 και 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει,
ι. της παρ. 2 Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις» (Α΄217),
ια. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιγ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων» (Α΄ 123),
ιδ. του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των
Νοσοκομείων» (Α΄ 32),
ιε. του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής,
β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του
τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 159),
ιστ. του π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (Α΄ 167),
ιζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Την υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.523/2020 απόφαση με θέμα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Υφυπουργό στον
Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου
Υγείας» (Β΄ 7).
3. Την υπ’ αρ. 54713/18.07.2020 απόφαση με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).
4. Την υπ’ αρ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική απόφαση «Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Προϊσταμένων της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β΄ 5622).
5. Το υπ’ αρ. 26451/15-06-2020 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, το υπ’ αρ. ΔΑΑΔ Χ1880/
19-06-2020 και υπ’ αρ. 10114/22.06.2020 έγγραφα της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, το
υπ’ αρ. Δ3β/29307/15-06-2020 έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, το υπ’ αρ. 24243/
12-06-2020 έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης, το υπ’ αρ. 50260/15-06-2020
έγγραφο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, το υπ’ αρ. 27168/17-06-2020 έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το υπ’ αρ.
26877/18-06-2020 έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
6. Το υπ’ αρ. 40958/30.06.2020 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με συνημμένη εισήγηση
για το γνωστικό αντικείμενο και την κατανομή του χρόνου για την Ειδικότητα της «Επείγουσας και Εντατικής
Νοσηλευτικής» και την «Ειδικότητα της Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».
7. Το από 29-6-2020 έγγραφο του Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με συνημμένους πίνακες για
την κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ΜΕΘ - ΤΕΠ.
8. Το υπ’ αρ. Β1α/οικ.32654/26/05/2020 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41046/
30.06.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών για λήψη ειδικότητας α) «επείγουσας
και εντατικής νοσηλευτικής», β) «νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής», για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα, το πρόγραμμα,
την κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης
των ειδικευόμενων για την ίδια ως άνω περίοδο, την κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας των υποψήφιων ειδικευόμενων στην «επείγουσα και
εντατική νοσηλευτική» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
α) Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη λήψη έκαστης
ειδικότητας έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες.
β) Ως Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΜ) για την ειδικότητα
της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» ορίζονται
οι Μονάδες Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), οι Μονάδες Αυ-
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ξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και τα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) των Νοσοκομείων του Πίνακα του
Παραρτήματος.
Για την ειδικότητα της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» ως ΕΜ ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
Άρθρο 2
Οι συσταθείσες χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) θέσεις ειδικευόμενων «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και οι εξακόσιες (600) θέσεις ειδικευόμενων
«Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» των παρ. 12 και 16 του ν. 4690/2020, κατανέμονται
αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στoν πίνακα του Παραρτήματος και στον ν. 4690/2020, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό 30% και
από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση
ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις
στο σύνολό τους αφορούν υποψήφιους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι
στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με
απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.
Άρθρο 3
α) Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης
εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής. Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης,
οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν
την τοποθέτησή τους, ως εξής: α) Όσοι ενδιαφέρονται
για την απόκτηση της ειδικότητας «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» δύνανται να δηλώσουν έως τρία
Νοσοκομεία μίας Υγειονομικής Περιφέρειας σύμφωνα
με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, β) Όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση της ειδικότητας «Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» δύνανται να
δηλώσουν μόνο μία Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές καταχωρούνται σε
όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει
με την αίτησή τους.
β) 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 (Α΄ 132).
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αγ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας.
αδ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από
μόνιμη ή Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
το τελευταίο έτος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τους ενδιαφερόμενους με τρόπο
που υποδεικνύεται από κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας
σε σχετική ειδική ανακοίνωση που αναρτά στην ιστοσελίδα της.
Άρθρο 4
Η διαδικασία επιλογής ειδικευόμενων νοσηλευτών
γίνεται με ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών. 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 οικεία Υγειονομικής Περιφέρειας 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
οικεία Υγειονομική Περιφέρεια μέσω ανακοίνωσης στον
ιστότοπό της προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο κάθε Υγειονομικής
Περιφέρειας.
Άρθρο 5
Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων γίνεται με απόφαση
του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Κάθε
ειδικευόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο
κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο
οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του.
Η απασχόλησή τους ακολουθεί το κυκλικό ωράριο.
Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν, καθ’ όλη τη
διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό μισθό του
εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές
παροχές του ιδίου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αποσπασμένοι υπεράριθμοι
ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν τις αποδοχές της
οργανικής τους θέσης.
Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021 η επιλογή υποψηφίων διενεργείται μέχρι την 30.09.2020, με άμεση ένταξη των ειδικευόμενων
στους φορείς υποδοχής.
Άρθρο 6
Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος και του
Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης έχει το «Συμβούλιο Εκπαίδευσης», το οποίο αποτελείται από ένα (1)
μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο της κάθε
ειδικότητας, με τον αναπληρωτή του, έναν (1) Συντονι-
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στή εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή
Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 7
α) Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» με τριετή
θητεία, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ,
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4690/2020, που υπηρετεί σε ένα από τα Νοσοκομεία ή τα Κέντρα Υγείας ή την
Υγειονομική Περιφέρεια. Οι «Συντονιστές Εκπαίδευσης»
συνεργάζονται για επιστημονικά θέματα με μέλη ΔΕΠ με
συναφές γνωστικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας που
ανήκουν σε Πανεπιστήμια, τα οποία εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.
Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται
σε επίπεδο ΕΜ, κατέχει τα ίδια προσόντα με το Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο, που του
αντιστοιχεί. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» και ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» επιλέγονται μετά
από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Υγειονομικής
Περιφέρειας και ορίζονται με απόφασή του.
β) Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης»:
αα. ελέγχει την εφαρμογή της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων,
αβ. εγκρίνει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευόμενων στους χώρους παροχής της ειδικότητας,
αγ. κατανέμει τους ειδικευόμενους, με απόφασή του
στους χώρους άσκησής τους και κοινοποιεί την απόφασή του στο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας,
στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης και στις
αντίστοιχες Διοικήσεις. Δύναται να τοποθετήσει τον ειδικευόμενο και σε άλλη ΕΜ είτε στην ίδια ή σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
βάσει του εκπαιδευτικού προγράμματος, εφόσον έχει διασφαλιστεί η συναίνεση της ΕΜ ή του φορέα υποδοχής,
αδ. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόμενου,
αε. ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας, μετά από
γνώμη του Προϊσταμένου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
των Νοσοκομείων και/ή μετά τη γνώμη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Υγειονομικής
Περιφέρειας σε κάθε χώρο όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι.
Άρθρο 8
Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή του χρόνου για την
Ειδικότητα της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής».
Σκοπός της ειδικότητας είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη κλινική εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα εξειδικευμένης αντιμετώπισης ατόμων με οξέα, επείγοντα
και απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας. Επιπλέον,
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- Σακχαρώδης διαβήτης
- Διαβητική κετοξέωση
- Υπεργλυκαιμικό υπερωσμωτικό μη κετωτικό σύνδρομο
- Άποιος διαβήτης
- Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής
ορμόνης
- Οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια
- Θυρεοτοξική κρίση
- Μυξοιδηματικό κώμα.
7. Πολυοργανικές βλάβες
- Τραύμα
- Τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες
- Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
- Πνευμονικές βλάβες
- Θωρακική παροχέτευση Παρ’ ολίγον πνιγμός
- Καρδιαγγειακές βλάβες
- Τραύματα κοιλιακής χώρας
- Τραύματα ειδικών οργάνων
- Εγκαύματα
- Επιπλοκές τραύματος.
8. Λοιμώξεις - Σήψη
9. Καταπληξία
10. Αιματολογικές διαταραχές
- Σοβαρές αναιμίες
- Αιμολυτική κρίση
- Αιμορραγικές και θρομβωτικές διαταραχές.
11. Πολυοργανική ανεπάρκεια
12. Επείγουσες καταστάσεις στη Μαιευτική - γυναικολογία
Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Ειδικά θέματα στη Φροντίδα
του Βαριά Πάσχοντα
- Συνήθη φάρμακα (διαλύματα) - φαρμακοδυναμική φαρμακοκινητική
- Πόνος και διαχείριση του πόνου - καταστολή και διέγερση
- Ψυχοκοινωνικές και γνωστικές διαταραχές - Παραλήρημα
- Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα ηλικιωμένων και υπέργηρων ασθενών
- Ηθικά διλήμματα στη λήψη αποφάσεων
- Φροντίδα στο τέλος της ζωής - ανακουφιστική φροντίδα.
Εκπαιδευτική Ενότητα 4: Ειδικά θέματα στην Προνοσοκομειακή Φροντίδα
- Οργάνωση υπηρεσιών
- Πρώτες βοήθειες με τον ελάχιστο εξοπλισμό
- Βασικές αρχές προνοσοκομειακής φροντίδας
- Ασφάλεια στον τόπο συμβάντος
- Βασική ΚΑΡΠΑ
- Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση τραύματος
- Διακομιδές.
Εκπαιδευτική Ενότητα 5: Ειδικά θέματα στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών
- Προδιαγραφές ΤΕΠ (υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμός)
- Νομοθεσία - νομικά θέματα ευθύνης
- Διαλογή και συντονισμός στο ΤΕΠ
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- Μαζικές καταστροφές
- Βασική και Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ
- Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση τραύματος
- Διαχείριση ιδιαίτερων πληθυσμών
- Κακοποίηση Ενηλίκων και παίδων
- Βίαιες συμπεριφορές στο ΤΕΠ
- Ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Εκπαιδευτική Ενότητα 6: Ειδικά θέματα στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας
- Προδιαγραφές ΜΕΘ (υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμός)
- Κλίμακες βαρύτητας και αξιολόγησης
- Ινότροποι και αγγειοδραστικοί παράγοντες
- Μετάγγιση αίματος και παραγώγων
- Σίτιση και τροποποίηση διατροφής, μεταβολικές ανάγκες, εντερική και παρεντερική σίτιση
- Διαταραχές ύπνου - κιρκάδιοι ρυθμοί
- Έλκη πίεσης (πρόληψη και αντιμετώπιση)
- Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας στη
ΜΕΘ (Πνευμονία σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς,
βακτηριαιμία σχετιζόμενη με ΚΦΚ, ουρολοίμωξη σχετιζόμενη με καθετήρα, λοιμώξεις χειρουργικών τραυμάτων)
- Εγκεφαλικός θάνατος - μεταμοσχεύσεις.
Ο χρόνος της ειδικότητας κατανέμεται ως ακολούθως:
- δώδεκα (12) μήνες σε ΜΕΘ ενηλίκων και ΜΑΦ και
- έξι (6) μήνες σε ΤΕΠ ενηλίκων, δύναται μέρος της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται σε δομές συντονισμού
και παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας.
Άρθρο 9
Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή του χρόνου για
την Ειδικότητα της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής.
Κύριος σκοπός της ειδικότητας είναι η ανάπτυξη
δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους νοσηλευτές
ώστε α) να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού
στο πλαίσιο της αποστολής της Δημόσιας Υγείας (ΔΥ),
β) να παρέχουν ποιοτική και αποτελεσματική νοσηλευτική φροντίδα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Κοινότητα. Οι παραπάνω σκοποί θα επιτευχθούν μέσα από τη
θεωρητική και κλινική εκπαίδευση σε δομές ΠΦΥ στην
Κοινότητα βάσει τεκμηρίων, καθώς και με τη συμβολή
στην παραγωγή νέων γνώσεων με την ενεργητική συμμετοχή των ειδικευόμενων κοινοτικών νοσηλευτών στην
έρευνα, που αφορά σε όλες τις υπηρεσίες ΠΦΥ και ΔΥ.
Επιμέρους στόχοι είναι οι Νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής να είναι ικανοί να:
- Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς προσδιοριστές της υγείας
με σκοπό το σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν την προστασία και προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη της νόσου.
- Να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας (πρόληψης και προαγωγής της υγείας, διάγνωσης, θεραπείας,
υποστήριξης και αποκατάστασης) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, με στόχο στη βελτίωση
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η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κλινικών δεξιοτήτων,
που θα επιτρέψουν στους νοσηλευτές να φέρουν σε πέρας την επείγουσα νοσηλευτική αξιολόγηση, ανάλυση,
διάγνωση, παρέμβαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
τόσο στο πλαίσιο οργανωμένων μονάδων επείγουσας
και εντατικής νοσηλείας όσο και σε άλλες δομές παροχής φροντίδας υγείας για άτομα με οξέα και κρίσιμα
προβλήματα υγείας. Ο σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από
τη θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΘ) και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) βάσει τεκμηρίων, καθώς και με τη συμβολή στην
παραγωγή νέων γνώσεων με την ενεργητική συμμετοχή
των ειδικευόμενων νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής στην έρευνα.
Επιμέρους στόχοι είναι οι νοσηλευτές Επείγουσας και
Εντατικής Νοσηλευτικής να:
- Αποκτήσουν εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις και
να αναπτύξουν κλινικές και τεχνικές δεξιότητες για την
κλινική διαχείριση ασθενών με οξέα επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας.
- Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην οργάνωση
και διαχείριση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.
- Στελεχώσουν τα αντίστοιχα τμήματα και Μονάδες των
νοσοκομείων του ΕΣΥ επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή
ποιότητα στην παροχή φροντίδας υγείας και τη βελτίωση
των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών απόδοσης.
Επιστημονικό περιεχόμενο (Curriculum) Ειδικότητας
στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική
Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική
Κλινική Πρακτική - Διαχείριση πόρων και προσωπικού
- Οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών
ΜΕΘ και ΤΕΠ
- Μοντέλα νοσηλευτικής φροντίδας
- Ποιότητα φροντίδας υγείας και πρότυπα φροντίδας
- Ερευνητικά δεδομένα, συλλογή και ανάλυση
- Ερμηνεία δημογραφικών και κλινικών δεδομένων
και λήψη αποφάσεων
- Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών και τεκμηρίωση
των παρεμβάσεων
- Νοσηλευτικά πρωτόκολλα και διαδικασίες
- Νομικά θέματα στον σχεδιασμό και εφαρμογή της
νοσηλευτικής φροντίδας.
Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Βασικές Αρχές αξιολόγησης
και αντιμετώπισης διαταραχών ανά συστήματα
1. Διαταραχές Καρδιαγγειακού συστήματος
- Φυσιολογία του Καρδιαγγειακού συστήματος
- Βασικές αρχές και ερμηνεία Ηλεκτροκαρδιογραφήματος
- Επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες και αντιμετώπιση
(απινιδισμός, φάρμακα)
- Αιμοδυναμική παρακολούθηση (monitoring)
- Υγρά - ηλεκτρολύτες
- Καρδιογενής Καταπληξία
- Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα
- Οξύ καρδιογενές πνευμονικό οίδημα
- Καρδιακή Ανεπάρκεια
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- Πνευμονική Εμβολή
- Μυοκαρδιοπάθεια
- Βαλβιδοπάθειες
- Οξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα περικαρδιακή συλλογή, επιπωματισμός
- Επείγουσα υπερτασική κρίση
- Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς (βηματοδότης,
CRT, IABP, μηχανική υποστήριξη κοιλιών)
- Τοποθέτηση και διαχείριση συσκευών αγγειακής
προσπέλασης.
2. Διαταραχές Αναπνευστικού συστήματος
- Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος
- Αναπνευστική παρακολούθηση (monitoring)
- Αέρια αίματος - Οξεοβασική ισορροπία
- Αναπνευστική ανεπάρκεια
- Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (ARDS)
- Ασθματική κρίση
- Οξεία πνευμονία
- Εξασφάλιση αεραγωγού (ενδοτραχειακή διασωλήνωση, κρικοθυρεοτομή, τραχειοστομία)
- Οξυγονοθεραπεία
- Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (C-PAP και Bi-PAP)
- Επεμβατικός μηχανικός αερισμός
- Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα
- Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
- Αναπνευστική φυσικοθεραπεία.
3. Νευρολογικές διαταραχές
- Φυσιολογία του ΚΝΣ
- Αξιολόγηση επιπέδου συνείδησης, κινητικής λειτουργίας, και της κόρης των οφθαλμών
- Παρακλίνια παρακολούθηση νευρολογικών δυσλειτουργιών
- Ενδοκράνια πίεση και εγκεφαλική οξυγόνωση
- Κώμα
- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Ενδοκράνια υπέρταση
- Μυασθένεια Gravis
- Σύνδρομο Guillain Barre
- Επιληπτική κατάσταση
- Μηνιγγίτιδα.
4. Νεφρικές διαταραχές
- Φυσιολογία και κλινική νεφρολογική εκτίμηση
- Διαγνωστικές δοκιμασίες
- Οξεία νεφρική βλάβη
- Μηχανική υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.
5. Γαστρεντερικές διαταραχές
- Φυσιολογία και κλινική εκτίμηση γαστρεντερικού
- Οξεία αιμορραγία γαστρεντερικού
- Οξεία χολοκυστίτιδα
- Οξεία παγκρεατίτιδα
- Οξεία ηπατική ανεπάρκεια
- Περιτονίτιδα
- Δηλητηριάσεις.
6. Ενδοκρινολογικές διαταραχές
- Φυσιολογία και κλινική εκτίμηση ενδοκρινικού συστήματος
- Νευροενδοκρινικές αντιδράσεις σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς
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της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων και των
διαφόρων πληθυσμών.
- Κατανοούν τη σημασία ανίχνευσης των αναγκών
υγείας της κοινότητας, της οικογένειας, των ατόμων, της
επίδρασης των κοινωνικών, διαπολιτισμικών, οικολογικών προβλημάτων, των περιβαλλοντικών κινδύνων στην
υγεία, της σημασίας του ορθού προγραμματισμού και
της παροχής υπηρεσιών αγωγής, πρόληψης, προαγωγής
και διατήρησης της υγείας, της ολοκληρωμένης ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών στην κοινότητα, των
οποίων η νόσος δεν ανταποκρίνεται σε ριζική θεραπευτική αγωγή μέσω της επίτευξης καλύτερης ποιότητας ζωής
για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
- Προάγουν την υγεία του πληθυσμού ευθύνης τους, σε
οποιοδήποτε πλαίσιο (Κέντρο Υγείας, σχολεία, χώρους
εργασίας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σπίτι, κ.λπ.).
- Συμμετέχουν ενεργά στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας και να συμβάλλουν στη διασφάλιση
της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
- Εκτιμούν τις ανάγκες, να σχεδιάζουν και παρέχουν
ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να
εκπαιδεύουν τους φροντιστές των ασθενών.
- Διαχειρίζονται και να παρακολουθούν ασθενείς με
χρόνια προβλήματα υγείας στην ΠΦΥ.
- Αναλαμβάνουν της εκπαίδευση των ασθενών με στόχο της βελτίωση της αυτο-φροντίδας, την προαγωγή της
αυτοδιαχείρισης, την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της
συμμόρφωσης με τη θεραπευτική αγωγή.
- Συμβάλουν στην συστηματική παρακολούθηση και
απόκριση σε κινδύνους υγείας και έκτακτες καταστάσεις.
- Συμμετέχουν στην προστασία της υγείας, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας,
της ασφάλειας τροφίμων.
- Συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και
της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ.
Επιστημονικό περιεχόμενο (Curriculum) Ειδικότητας
στην Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
- Δημόσια Υγεία
- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
- Ομάδα για τη Φροντίδα Υγείας της Κοινότητας
- Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική
- Χαρτογράφηση της κοινότητας και Διασύνδεση υπηρεσιών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Φροντίδα - Διαχείριση πόρων και προσωπικού
- Οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών
της κοινότητας
- Μοντέλα νοσηλευτικής φροντίδας, Διαχείριση περίπτωσης
- Πολιτική Υγείας και Πληροφορική
- Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες Νοσηλευτικής ΔΥ και Κοινοτικής Νοσηλευτικής
- Θέματα Ηθικής στην ΚΝ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των Αναγκών Υγείας της Κοινότητας και Μεθοδολογία Έρευνας
στην ΚΝ
- Ποιότητα φροντίδας υγείας και πρότυπα φροντίδας
στην Κοινότητα
- Ορισμός της Αξιολόγησης των Αναγκών Υγείας
- Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία
- Έννοιες και αρχές της Αξιολόγησης της Υγείας της
Κοινότητας
- Προφίλ του πληθυσμού
- Χαρακτηριστικά του πληθυσμού
- Η κατάσταση υγείας του πληθυσμού
- Ερμηνεία δημογραφικών και κλινικών δεδομένων
και λήψη αποφάσεων
- Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών και τεκμηρίωση
των παρεμβάσεων
- Νομικά θέματα στον σχεδιασμό και εφαρμογή της
νοσηλευτικής φροντίδα
- Ερευνητική μεθοδολογία (Στάδια, τύποι έρευνας:
Πρωτογενής, Δευτερογενής, Ποσοτική, Ποιοτική, Μικτές
μέθοδοι. Διαδικασία διερεύνησης,ερευνητικό πλαίσιο,
ερευνητικοί στόχοι. Επιλογή σχεδιασμού έρευνας. Ηθικά
ζητήματα. Σύνταξη Πρωτοκόλλου).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Περιβαλλοντική Υγεία
- Αρχές εκτίμησης/διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου
- Περιβάλλοντα του ανθρώπου και των συναφών οικολογιών του (θεσμικά, ψυχαγωγικά κ.λπ.)
- Μέτρα προστασίας της Περιβαλλοντικής Υγείας και
μέθοδοι ελέγχου (τρόφιμα, νερό, γη, έλεγχος της ρύπανσης, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια)
- Εκπαίδευση και προαγωγή της υγείας
- Αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης
- Δημόσια υγεία και επιβαρύνσεις
- Αρχές διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης της υγείας)
- Σχετική νομοθεσία και κώδικες πρακτικής (εθνικοί
και διεθνείς).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
- Οι αρχές και ρόλοι της νοσηλευτικής στο πλαίσιο μιας
υπηρεσίας Επαγγελματικής Υγείας
- Εκτίμηση επικινδυνότητας στο περιβάλλον εργασίας
- Μετρήσεις, ποιοτικές και ποσοτικές, των φυσικών,
βιολογικών, χημικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων
κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία στην εργασία
- Συμβουλευτική σε τεκμηριωμένες ενδείξεις
- Προληπτικές στρατηγικές και προστασία εργαζομένων
- Παρακολούθηση υγείας, εμβολιασμός και καλή φυσική κατάσταση - Πρακτικές για τη διατήρηση αρχείων
προσωπικής υγείας των εργαζομένων
- Οργάνωση ενός συστήματος αντίδρασης πρώτων
βοηθειών στο χώρο εργασίας
- Οι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υγείας στην Εργασία
ως μέρος της εταιρικής στρατηγικής
- Συστήματα αποδοτικότητας και διασφάλισης ποιότητας Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας
- Σχέσεις των κανόνων της εργασιακής ζωής και μεταξύ
της φροντίδας της υγείας, της οικονομίας, της νομοθε-
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σίας για την υγεία και την ασφάλεια και της νομοθεσίας
για την απασχόληση
- Προαγωγή και διατήρηση της υγείας του εργαζομένου, σε ατομικό, συλλογικό και εθνικό επίπεδο
- Εργονομία
- Η δι-επαγγελματική προσέγγιση-συνεργασία και επικοινωνία με άλλους συμβούλους και ειδικούς
- Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ευεξίας
συμπεριλαμβανομένων: των προγραμμάτων υποστήριξης εργαζομένων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
- Εισαγωγή στη διαπολιτισμική φροντίδα Θεωρίες διαπολιτισμικής φροντίδας
- Διαπολιτισμική προσέγγιση της κοινοτικής υγείας
- Ρόλοι και δραστηριότητες των νοσηλευτών στις υπηρεσίες υγείας μεταναστών και προσφύγων
- Μεθοδολογία Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλημάτων-PBL σε ειδικά πολιτισμικά θέματα της φροντίδας
υγείας για όλες τις ηλικιακές ομάδες
- Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιρροές της
στα παραδοσιακού και δυτικού τύπου συστήματα φροντίδας υγείας, στους νόμους και στους εθνικούς κανονισμούς και στη ζωή ενός ευρωπαίου πολίτη
- Ειδικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
για μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα
- Νόμοι και κανονισμοί για τη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Φαρμακευτική Φροντίδα
στην Κοινότητα
- Επιλεγμένες έννοιες και αρχές, Ορισμοί της διεπαγγελματικής φαρμακευτικής φροντίδας (IPPC). Ρόλοι
των επαγγελματιών υγείας-αρμοδιότητες.
- Γενικές αρχές, ορθολογική χρήση των φαρμάκων
στην κοινότητα, χρήση γενόσημων, αντιμικροβιακή
αντίσταση, αυτο-φαρμακευτική αγωγή.
- Εκπαίδευση και ενημέρωση του ασθενή. Διαχείριση
της συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή. Διεπιστημονική επικοινωνία και συνεργασία. Η κοινωνική θέση
του νοσηλευτή.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανακουφιστική Φροντίδα
- Έννοιες Ανακουφιστικής Φροντίδας
- Στρατηγικός σχεδιασμός ανακουφιστικής φροντίδας
- Ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας στο
σύστημα υγείας: παγκόσμια μοντέλα
- Ρόλοι των νοσηλευτών στην ανακουφιστική φροντίδα
- Τυπικοί και άτυποι φροντιστές, εθελοντές.
- Ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα: αξιολόγηση
και διαχείριση
- Αξιολόγηση και θεραπεία του πόνου
- Παρενέργειες των φαρμάκων για τον πόνο
- Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειακών
φροντιστών σχετικά με τη σωστή χρήση της παυσίπονων
- Συναισθηματική υποστήριξη για ασθενείς σε τελικό
στάδιο και τις οικογένειές τους στη φροντίδα της υγείας
- Γνώση της έννοιας της φροντίδας στο τέλος της ζωής,
απώλεια, θλίψη, πένθος
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- Ειδικά κλινικά θέματα: Άνοια, Δύσπνοια: αξιολόγηση
και διαχείριση, τραύματα, οίδημα και προβλήματα δέρματος: αξιολόγηση και διαχείριση, Ναυτία/έμετος: αξιολόγηση και διαχείριση, Δυσκοιλιότητα/διάρροια: αξιολόγηση
και διαχείριση, Περίπτωση συμπτωμάτων γαστρεντερικού, Αξιολόγηση και θεραπεία των συμπτωμάτων
- Δερματολογικά προβλήματα στην ανακουφιστική
φροντίδα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Οικογενειακή Νοσηλευτική Φροντίδα
- Εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των ατόμων και των
οικογενειών
- Προσέγγιση αξιολόγησης του οικογενειακού συστήματος ως ενός συνόλου εντός της κοινωνίας και ως συστήματος αλληλεπίδρασης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Νοσηλευτική Φροντίδα
ηλικιωμένων
- Υγιής γήρανση
- Δημιουργία φιλικών προς την ηλικία κοινοτήτων/
Κακοποίηση ηλικιωμένων
- Φροντίδα των φροντιστών
- Λειτουργίες διεπιστημονικής ομάδας
- Διεπιστημονική επίλυση προβλημάτων
- Αποτελεσματική παροχή εξατομικευμένης παροχής
φροντίδας σύμφωνα με την Γεροντολογική Νοσηλευτική
- Διαχείριση και Αυτοδιαχείριση φαρμάκων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Κατ’ οίκον Νοσηλευτική
- Πολιτική και φιλοσοφία της νοσηλευτικής φροντίδας
στο σπίτι
- Το θεωρητικό πλαίσιο που παρέχει νοσηλευτική
φροντίδα στο σπίτι (Θεωρία Orem, Αυτοφροντίδα, Αυτοδιαχείριση)
- Το σύστημα Omaha
- Το σύστημα κατ’οίκον φροντίδας της Saba, NANDA,
NIC/NOC με επίκεντρο τον ασθενή
- Η επίσκεψη στο σπίτι
- Οι ρόλοι και οι ευθύνες των νοσηλευτών (πάροχος,
μέλος ομάδας, επικεφαλής ομάδας)
- Ο ρόλος της οικογένειας, φροντίδα στο σπίτι με επίκεντρο τον ασθενή/ φροντιστή
- Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες φροντίδας ασθενή/
φροντιστή και οικογένειας
- Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες Διαχείριση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Κατ’ οίκον φροντίδας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Σχολική Νοσηλευτική
- Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σχολικής Υγείας, Σχολικής Νοσηλευτικής. Θεωρητικό μοντέλο Σχολικής Νοσηλευτικής
- Δεξιότητες και Επάρκεια Σχολικού Νοσηλευτή
- Ρόλοι και καθήκοντα Σχολικού Νοσηλευτή
- Πρότυπα άσκησης Σχολικής Νοσηλευτικής στον
21ο αιώνα
- Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στο σχολικό περιβάλλον.
Υγεία και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον
- Χρήση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας στη Σχολική Νοσηλευτική
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΝΕΛΕΙΟ - ΜΠΕNΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»
Γ.Ν. ΧΙΟΥ
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ
Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΓΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
90
70
50
39
15
20
40
15
10
20
10
15
20
414
15
8
10
15
90
60
60
30
50
3
341
60
20
20
50
4
5
5
3
5
172
60
50
10
5
10
10
10
8
10
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- Νοσηλευτική διαχείριση παιδιών με χρόνια νοσήματα σε σχολικό περιβάλλον (Ψυχική Υγεία, Σακχαρώδη
Διαβήτη, Άσθμα, Επιληψία, Καρδιαγγειακά Προβλήματα,
Ειδική Αγωγή)
- Πολιτικές ανάπτυξης της Σχολικής Νοσηλευτικής σε
Διεθνές επίπεδο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Νοσηλευτική για Επείγουσες Καταστάσεις και Καταστροφές
- Βασικές γνώσεις και δεξιότητες νοσηλευτικής σε
δύσκολα περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους και
μεταβαλλόμενες συνθήκες
- Εκτίμηση επικινδυνότητας
- Συνεχές διαχείρισης καταστροφών
- Ικανότητες πρόληψης/μετριασμού Ικανότητες ετοιμότητας
- Ικανότητες αντίδρασης/Ανάκαμψης/Αποκατάστασης
Παροχή θεραπείας
- Πρόληψη Ασθενειών και Προαγωγή της Υγείας. Δημιουργικότητα και προσαρμοστικότητα
- Μοντέλα Ηγεσίας-Ανάπτυξη και σχεδιασμός πολιτικών
- Επικοινωνία και διαμοιρασμός πληροφόρησης
- Φροντίδα της Κοινότητας-Ατόμων και Οικογενειών.
Ο χρόνος της ειδικότητας κατανέμεται ως ακολούθως:
- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Παθολογικό τμήμα
και ΤΕΙ Νοσοκομείου
- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Χειρουργικό τμήμα
και ΤΕΙ Νοσοκομείου
- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Παιδιατρικό τμήμα
και ΤΕΙ Νοσοκομείου
- Κλινική άσκηση ένα (1) μήνα στο Καρδιολογικό τμήμα
και ΤΕΙ Νοσοκομείου
- Άσκηση τεσσάρων (4) μηνών σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
- Άσκηση ένα (1) μήνα σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας
- Άσκηση δύο (2) μηνών σε Δομές/Υπηρεσίες παροχής
κατ’ οίκον φροντίδας
- Άσκηση ένα (1) μήνα στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Υγειονομικής Περιφέρειας ή σε Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας (ή και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας)
- Άσκηση δύο (2) μηνών σε υπηρεσίες του ΕΟΔΥ και
στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ή σε Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας
- Άσκηση δύο (2) μηνών σε οργανωμένο Χώρο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας Εργασίας δημόσιου φορέα
- Άσκηση δύο (2) μηνών σε σχολικές μονάδες [όχι οργανωμένη Δομή «Σχολικής Νοσηλευτικής»].
Άρθρο 10
Οι θεωρητικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρέχονται μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, που θα ορίσει το Υπουργείο Υγείας ή και άλλων
σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης.
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Άρθρο 11
Στο «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» του ειδικευόμενου καταγράφεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής
του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Σε κάθε
περίπτωση, στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» γίνεται λεπτομερής καταγραφή των νοσηλευτικών διαδικασιών και
παρεμβάσεων, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους
νοσηλευτικούς ρόλους, που ο ειδικευόμενος εκτέλεσε
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.
Η συμπλήρωση του «Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης» είναι υποχρεωτική για τον ειδικευόμενο και
αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου της
ειδικότητας.
Άρθρο 12
Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με
απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του
ειδικευόμενου και επιτυχή συμμετοχή σε τελικές γραπτές
και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται μια φορά το
εξάμηνο, στην έδρα της Υγειονομικής Περιφέρειας όπου
εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος.
Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών,
έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο
το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης
ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές.
Η «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, με τριετή θητεία, είναι αρμόδια για τη δημιουργία
δεξαμενής Τράπεζας θεμάτων και για την επιλογή των
ερωτήσεων από σύνολο δεκαπλάσιων τουλάχιστον ερωτήσεων. Οι τριμελείς «Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων»
που συγκροτούνται, με την ίδια απόφαση, είναι αρμόδιες
για τη διενέργεια των εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά
Υγειονομική Περιφέρεια.
Άρθρο 13
Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το
δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Όσοι
έχουν αποτύχει για τρίτη φορά, προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι (6) μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε ΕΜ, μετά από
αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο
χρόνο της κύριας ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή,
ο Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης καθορίζει
τους χώρους άσκησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει για τη χρονική περίοδο 20202021.
Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ
Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
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Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

9

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

26526

26525

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2656/30.06.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2656/30.06.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

ȉǿȉȁȅȈ ȃȅȈǾȁǼȊȉǿȀǾȈ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹȈ

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ǹșȒȞĮ,

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȊīǼǿǹȈ

ǹȡ. ȆȡȦĲ.
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ȊȆǼ ………………..
ȉǿȉȁȅȈ ȃȅȈǾȁǼȊȉǿȀǾȈ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹȈ

ȋȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȞ/ȘȞ ȞȠıȘȜİȣĲȒ/ĲȡȚĮ …………………… ĲȠȣ ……………………. o ĲȓĲȜȠȢ
ĲȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ………………………… ȝİĲȐ Įʌȩ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ …………… țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ĲȠȣ/ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ İȟİĲĮıĲȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ
…………..
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

ȅ ǻǿȅǿȀǾȉǾȈ ȉǾȈ ȊȆǼ

*02026563006200012*

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων, για
την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού πλην ιατρών

Η

«Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από
την Τρίτη 30/6/2020 στις 13:00 έως και την Πέμπτη 9/7/2020
στις 24:00. Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμες όλες
οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά ΜΟΝΟ για τις θέσεις
που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους. Στην αρχική
σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02026563006200012*

ΑΙΤΗΣΗΣ θα βρείτε τις Οδηγίες και άλλα χρήσιμα αρχεία, όπως
το αρχείο με τίτλο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020», το οποίο περιέχει τις θέσεις και τις ειδικότητες ανά ΥΠΕ που έχουν εξαντληθεί από υποψήφιους και είναι επιλέξιμες».
Αναλυτικές πληροφορίες: https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Τροποποιήσεις επί του Νόμου 4690/30-052020, Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής
Εκπαίδευσης Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Α

Αναφορικά με την πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση των
νοσηλευτικών ειδικοτήτων δια του Νόμου 4690/2020, ως το
επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας και
θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 4690/2020: « 2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης»

και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον
συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους
στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι
νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από
τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ. Ο «Αναπλη-
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ρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά εκπαιδευτική
μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με τον Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε
Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει
το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους
παροχής της ειδικότητας, κατανέμει τους ειδικευομένους με
απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της
νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκομείου και/ή
μετά τη γνώμη του προϊστάμενου της διεύθυνσης δημόσιας
υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι…».
Η ως άνω διάταξη εισάγει μη νόμιμη και αντισυνταγματική
διάκριση μεταξύ των Νοσηλευτών της χώρας τους οποίους
εκπροσωπούμε, ενώ τίθενται και πολύ σοβαρά ζητήματα ανεδαφικότητας αυτής, λόγω της μεγάλης δυσχέρειας πρακτικής
της εφαρμογής. Ειδικότερα:
Α. Η αντισυνταγματική δυσμενής διάκριση κατά των ΤΕ Νοσηλευτών
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄
217/1985), «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ)
Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών
αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων
σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ. Η έννοια
του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται σύμφωνα με
την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας».
Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή
του αυτού επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους
αποφοίτους των ΑΕΙ, όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ, αναγνωρίζοντας, προφανώς, την ομοιότητα των τυπικών προσόντων τους. Από την στιγμή, λοιπόν, που οι νοσηλευτές ΠΕ και
ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, δεν δικαιολογείται το
προβάδισμα της μιας κατηγορίας έναντι της άλλης, δοθέντος
ότι πρόκειται περί υπαλλήλων, που ασκούν το ίδιο ακριβώς
επάγγελμα επί ίσοις όροις.
2. Δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε,
η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δη ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των
νοσηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής
εγγραφής αυτών στα μητρώα της. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις
διατάξεις του άρθρου 3§2 του Νόμου 3252/2004, «τακτικά
μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που
είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών
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Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων,
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων
τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των
νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει ή άλλως διασφαλίζει εν τοις πράγμασι το ίδιο καθεστώς
μεταχείρισης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας ΠΕ,
όσο και της κατηγορίας ΤΕ, καθώς η υποχρέωση αμφοτέρων,
όπως εγγραφούν στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ
υποδηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση
εξομοίωσης αυτών εξ απόψεως επαγγελματικών προσόντων
και εν γένει ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
3. Συναφώς αναφέρεται ότι από πλέγμα ειδικότερων του
Υπαλληλικού Κώδικα και συναφών νόμων που αφορούν τη
Νοσηλευτική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, προκύπτει
το μη προβάδισμα των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Νόμου 2071/1992: «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών,
προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας,
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ…», ενώ το πιο πρόσφατο
άρθρο 124 του Νόμου 4600/2019 προβλέπει: «Στη Διεύθυνση,
στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ
Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν
δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω
θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των
κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη
αυτή καταργείται».
Από τις ανωτέρω διατάξεις επιβεβαιώνεται η σαφής βούληση του νομοθέτη περί της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ
των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου
περί της κατάληψης των οικείων θέσεων ευθύνης.
Ενόψει όλων των παραπάνω, η εισαγωγή οιασδήποτε μορφής
διακρίσεως μεταξύ των μελών του ιδίου επαγγελματικού συλλόγου θεωρείται τουλάχιστον αδιανόητη ως αντιβαίνουσα την
συνταγματική αρχή της ισότητας, που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των διοικουμένων εκείνων, που τελούν υπό τις αυτές
συνθήκες.
Κατ’ αποτέλεσμα η ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη περί
ορισμού Νοσηλευτή ΠΕ ως Συντονιστή εκπαίδευσης είναι
αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει ευθέως την αρχή της
ισότητας και της ίσης μεταχείρισης και είναι επιβεβλημένη
η μεταρρύθμισή της στο ορθό Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ.
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Β. Το ανεδαφικό της ανωτέρω ρύθμισης και η αδυναμία
πρακτικής της εφαρμογής
Γνωρίζοντας τα σχετικά στατιστικά στοιχεία ως το επιμελητήριο των Νοσηλευτών, σας επισημαίνουμε, το ήδη γνωστό
και σε εσάς γεγονός της αριθμητικής ανεπάρκειας των Νοσηλευτών ΠΕ με διδακτορικό (αλλά και των Νοσηλευτών ΤΕ
με διδακτορικό) δεδομένου ότι εν προκειμένω πρόκειται για
ανάγκη δεκάδων ή και εκατοντάδων υπαλλήλων (εφόσον η
διάταξη κάνει λόγο για ορισμό Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευση ανά εκπαιδευτική μονάδα).
Οι Νοσηλευτές αυτοί δεν επαρκούν αριθμητικά για την κάλυψη των αναγκών ούτε κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου
(πολλώ δε μάλλον στη συνέχεια), η δε συντριπτική τους πλειοψηφία κατέχει θέσεις ευθύνης στα Νοσοκομεία υπηρέτησης
τους, με αποτέλεσμα να τίθενται πολύ σοβαρά ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας των οικείων οργανικών μονάδων, αλλά
και πρακτικής εφαρμογής της ως άνω διάταξης.
Κατά συνέπεια επιβάλλεται η θέση του μεταπτυχιακού τίτλου
ως επικουρικού προσόντος του Συντονιστή Εκπαίδευσης και
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των Αναπληρωτών αυτού.
Συνεπεία όλων των ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιηθούν
οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε η ως άνω διάταξη να είναι
εφαρμόσιμη στην πράξη, να μην καταστεί κενό γράμμα και
να μην προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα θεσπίστηκε να επιλύσει, σε εκπλήρωση παγίου αιτήματος της
ΕΝΕ.
Πρόταση μας ο ορισμός ως Συντονιστή Εκπαίδευσης και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης «Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ
με διδακτορικό τίτλο σπουδών και ελλείψει αυτού μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών», προκειμένου να υφίσταται επαρκής
αριθμός υποψηφίων και να εφαρμοστεί η ως άνω διάταξη
στην πράξη με ευχέρεια και χωρίς προβλήματα που θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής
για το νοσηλευτικό κλάδο μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επέκταση της παροχής έκτακτης ενίσχυσης της Δωρεάς
του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταυρός Νιάρχος», προς
όλους τους επαγγελματίες υγείας COVID – 19

Α

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υγείας,
Με αφορμή τo Νόμο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα
στο μέρος Δ’: «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας,
άρθρο 49, παρ. 1,2,3,4,5,6: «Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε
προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19», η E.N.E., στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών
υγείας στην αντιμετώπιση του COVID – 19, σας παροτρύνει
όπως λάβετε υπόψιν την επαναδιαπραγμάτευση της Δωρεάς
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό την
ανακατανομή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού
COVID-19.

Σεβόμενοι απολύτως το νομοθετικό πλαίσιο και την πρόθεση του δωρητή, τονίζουμε την άμεση αναγκαιότητα, αναδιάρθρωσης της κατανομής της δωρεάς, ώστε να συμπεριληφθούν
στους δικαιούχους (πέραν από τους εργαζόμενους επαγγελματίες υγείας στις Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ. – Κλινικές COVID-19)
και όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είχαν
ενεργή συμμετοχή, τόσο σε επίπεδο διερεύνησης ύποπτων
κρουσμάτων, στα Κέντρα Υγείας και στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών, όσο και στη διακομιδή ή διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19.
Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της ισότιμης αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου όλων των επαγγελματιών
υγείας, για την αντιμετώπιση του COVID – 19, σας καλεί ως
αρμόδιο φορέα, όπως επανεξετάσετε σε συνεργασία με το
«Ίδρυμα Νιάρχος», την αναδιάρθρωση της δωρεάς και τη διεύρυνση της κατανομής της προς όλους τους εμπλεκόμενους
επαγγελματίες υγείας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Παράδοση δωρεάς Φιλανθρωπικού Ιδρύματος
Στέλιος Χατζηιωάννου σε Νοσοκομεία του
Νομού Αττικής

Σ

Στο πλαίσιο της διάθεσης της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου», η οποία αφορά την παροχή διατακτικών επιταγών σίτισης προς το
νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων του Νομού Αττικής, συνολικής αξίας 300.000€, ως αναγνώριση της
προσφοράς του, απέναντι στην πανδημία COVID – 19,
η Ε.Ν.Ε., ξεκίνησε από τις 18 Μαΐου 2020, την παράδοση των διατακτικών επιταγών σίτισης στους δικαιούχους Νοσηλευτές, βοηθούς Νοσηλευτών και βοηθητικό
προσωπικό, στα Νοσοκομεία: Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Γ.Ν.Α.
«Σισμανόγλειο», Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας – Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο – Η Αγία Όλγα», Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας
«Η Παμμακάριστος», Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκιο» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», Γ.Α.Ν.Π.
«Μεταξά», Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ»,
Γ.Ν.Β. «Ασκληπιείο», Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.), Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γ.Ν. Παίδων
Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού».
Η παράδοση των διατακτικών επιταγών ατομικής αξίας 100€, πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., με επικεφαλή τον
Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριο Σκουτέλη. Παράλληλα
με την παράδοση της δωρεάς, πραγματοποιήθηκαν και
κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Διοικητές, τους Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και το Νοσηλευτικό
προσωπικό στο κάθε νοσοκομείο, μέσα από τις οποίες
αποτυπώθηκαν και επιλύθηκαν φλέγοντα ζητήματα του
νοσηλευτικού κλάδου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει θερμές
ευχαριστίες προς το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Στέλιος
Χατζηιωάννου» για τη δωρεά, καθώς και σε όλους τους
Διευθυντές – Διευθύντριες Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
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και τους συναδέλφους, για την υποδειγματική συνεργασία, ως προς τη διάθεση της δωρεάς, προς τους δικαιούχους, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής:
Διαδικτυακή Ημερίδα «Αποκατάσταση Ασθενών με
Νευρολογικά Νοσήματα»

Ο

O Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής της
Ε.Ν.Ε., πραγματοποίησε στις 11 Ιουνίου 2020, στο εμβληματικό αμφιθέατρο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου «Κώστας Στεφανής», σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
και την Α’ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Αποκατάσταση Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα».
Την επιστημονική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τη
συμμετοχή τους διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και κλινικοί επιστήμονες, όπως και πληθώρα επαγγελματιών υγείας πανελλαδικά, καθώς υπήρχε η διαδικτυακή αναμετάδοση της εκδήλωσης στο διαδίκτυο. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε
δύο διεπιστημονικές στρογγυλές τράπεζες, οι οποίες προσέγγισαν ολιστικά την αποκατάσταση στους ασθενείς με Αγγειακό
Εγκεφαλικό Επεισόδιο και στοχευμένη διαχείριση της σπαστικότητας σε ασθενείς με βλάβη Εγκεφάλου και Νωτιαίου Μυελού, την διαχείριση της περίπτωσης του νευρογενούς εντέρου
σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση, τις Ιδιαιτερότητες της
Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστης σε ασθενείς με Πολλαπλή

Σκλήρυνση και τους ιατρικούς και τους κοινωνικούς λόγους
διαχείρισης της Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστεως. Στο κλείσιμο των διεπιστημονικών εισηγήσεων ακολουθούσε διαλογική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών, αποτυπώνοντας παρεμβάσεις, προβληματισμούς και απατώντας σε ερωτήσεις των
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συμμετεχόντων διαδικτυακά.
Ωστόσο, η επιστημονική εκδήλωση είχε μια διαφορετική
χροιά για όλους, καθώς διεξήχθη στο πλαίσιο ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των ευρύτερων μέτρων πρόληψης για τον COVID
– 19, αναδεικνύοντας ένα συγκερασμό του παρελθόντος με τις
σύγχρονες απαιτήσεις στην επιστημονική γνώση. Όπως και
στο παρελθόν στο χώρο του Αμφιθεάτρου «Κώστας Στεφανής» ελάμβαναν χώρα πρωτοποριακά γεγονότα σε ότι αφορά
τις επιστήμες της υγείας, έτσι και σήμερα, με σημείο έναρξης
το ίδιο αμφιθέατρο, εγκαινίασε μια νέα πραγματικότητα, σε ότι
αφορά τη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. εκφράζονται θερμά συγχαρητήρια προς όλα τα μέλη της Οργανωτικής
και Επιστημονικής Επιτροπής, στην Α’ Νευρολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης για την υποδειγματική διεπιστημονική συνεργασία, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες για το ένθερμο επιστημονικό ενδιαφέρον τους.

Ιδιαιτέρως δε, εκφράζονται συγχαρητήρια προς την Πρόεδρο
του Επιστημονικού Τομέα Νευρολογικής Νοσηλευτικής Δρ.
Χρύσα Χρυσοβιτσάνου, τα μέλη του Τομέα και την κ. Κωνσταντίνα Πετροπούλου (Συντονίστρια Διευθύντρια Β’ Kλινικής
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης) για τη διοργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο
24 – 27 Σεπτεμβρίου 2020, Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace Hotel
Σημαντικές Ημερομηνίες:
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 06 Ιουλίου 2020
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Κλινικών Φροντιστηρίων, Σεμιναρίων κ.ά.: 06 Ιουλίου 2020
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 27 Ιουλίου 2020
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 20 Ιουλίου 2020
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιουλίου 2020
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 24 Σεπτεμβρίου 2020
Αναλυτικές Πληροφορίες Συνεδρίου: http://enne2020.gr/

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιούνιος 2020)
Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάταξη προς Νοσοκομεία
κεντρικού τομέα Αθηνών. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945404744
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Υπουργειο Υγείας: Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με
τη σωστή χρήση της μάσκας προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.gr/17797

