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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Αρ.Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ.57113 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                  

ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                          

Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17                                                

Ταχ. Κώδικας: 104 33       ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τηλέφωνο: 213 216 1524,-1526, 

                               -1617,-1749 

Fax: 213 216 1930 

E-mail: dnos@moh.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020  Απόφασης «Καθορισμός 

διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) 

“Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (ΦΕΚ 2656 Β΄  ) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις: 

α. των παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, & 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” (ΦΕΚ 104 Α΄), όπως ισχύει 

β. του Ν. 4675/2020 «Πρόληψη , προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών 

υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54 Α’ )   

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» 

(ΦΕΚ 133 Α΄), 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» (ΦΕΚ 115 Α΄)  

ε. του άρθρου 1 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

47 Α΄) όπως  ισχύει 
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στ. του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των σχεδίων 

Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης … κα επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 

δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ Α΄ 41).  

ζ.  του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄ 81), όπως ισχύουν. 

η. του Ν. 3252/2004 « Σύσταση ΄Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 132 Α΄) όπως ισχύει 

θ. των άρθρων 5, 6, 8 και 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας κα. διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37), όπως ισχύει. 

ι. του άρθρου  90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Όργανα», που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και διατηρήθηκε σε ισχύ  με τις 

διατάξεις της περ. 22 του αρ. 119 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) 

ια. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).  

ιβ. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄). 

ιγ. του Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32 Α΄) 

ιδ. 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» (ΦΕΚ 159 Α΄) 

ιστ. του Π.Δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 167 Α΄) 

ιε. του Π.Δ. 121/2017  «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει 

2. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη 

ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (ΦΕΚ 2656Β΄  ) 

3. Της αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 Υπουργικής Απόφασης «Αρμοδιότητες- Καθήκοντα 

Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 5622 Β΄) 

4. Την αριθμ. 54713/18.07.2020  Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  

Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 3105 Β΄), όπως ισχύει  
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5. Την αριθ. Α1ε/Γ.Π.οικ.523/2020 Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον 

Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 7 Β΄)  

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ.41046/30.06.2020 εισήγηση, της Γενικής 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜE 

 

Την τροποποίηση - συμπλήρωση της  αναφερόμενης (2) σχετικής Απόφασης  ως  

ακολούθως : 

Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθεται εδάφια:  

«Οι Νοσηλευτές που εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 

δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας και εφόσον 

επιλεγούν  θα πρέπει να παραιτηθούν από την προηγούμενη θέσης τους . (Αφορά όλους τους 

επικουρικούς Νοσηλευτές (ΙΔΟΧ)  

Εργαζόμενοι Νοσηλευτές στον Ιδιωτικό Τομέα δύναται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη 

ειδικότητας και εφόσον επιλεγούν, να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  ισόχρονης διάρκειας με τον 

προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης.   

 

Μετά την παράγραφο β του άρθρου 3 της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 Υπουργική Απόφασης  

προστίθεται παράγραφος 

« γ. Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα  νοσηλευτές  (περιλαμβανομένων και των 

υπηρετούντων στα στρατιωτικά νοσοκομεία) που δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση 

υπεράριθμου ειδικευόμενου καθορίζεται η διαδικασία επιλογής αυτών ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της «Επείγουσας και 

Εντατικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται : 

- Αίτηση του ενδιαφερομένου  σε τρία  κατά ανώτατο όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα  μιας 

Υγειονομικής Περιφέρειας ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. . Γ6α/Γ.Π.39226/30.06.2020 

Απόφασης  (ΦΕΚ 2656  Β΄) μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής.   

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο από τον Δ/ντή –τρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

- - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (Ε.Σ.Υ. ),στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ και ΜΑΦ)  για πέντε  (5) 

τουλάχιστον έτη. 
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-  Βεβαίωση του φορέα προέλευσης  (απόφαση Δ.Σ.) ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν 

την απουσία του ενδιαφερομένου για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας . 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα 

άσκησε επιτυχώς. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

- Με τις διαδικασίες της απόσπασης  τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο για 

παρακολούθηση  νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη.     

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε Νοσοκομεία 

του ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέλευσης του 

ενδιαφερομένου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

- Βαθμός  Πτυχίου  ( Μόρια:  Ο βαθμός  επί 10 )  

- Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Μόρια  150) 

- Διδακτορικός τίτλος ( Μόρια  350) 

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια 50) 

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας   (Μόρια : Άριστή  70, Πολύ Καλή  50, 

 Καλή  30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια  10) 

- Προϋπηρεσία  σε ΜΕΘ, ΜΑΦ ή ΤΕΠ (Μόρια  10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος για τη νοσηλευτική ειδικότητα της «Δημόσιας Υγείας/ 

Κοινοτικής Νοσηλευτικής» απαιτούνται : 

- Αίτηση του ενδιαφερομένου  σε μία Υγειονομική Περιφέρεια  ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

αριθμ.  Γ6α/Γ.Π.39226/30.06.2020 Απόφασης  (ΦΕΚ 2656  Β΄) μέσω του διαδικτυακού 

τόπου αυτής.   

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή χορηγούμενο  από τον Υπεύθυνο 

για το Συντονισμό της επιστημονικής  λειτουργίας της Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦ, ή 

τον αρμόδιο προϊστάμενο για τις λοιπές δομές  
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- - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει σε δημόσιες Μονάδες 

Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ ή Δομές Δημόσιας Υγείας  πέντε  (5) τουλάχιστον έτη. 

-  Βεβαίωση  του Υπευθύνου για το Συντονισμό της επιστημονικής  λειτουργίας της  Μονάδας 

Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ, ή τον αρμόδιου προϊστάμενου για τις λοιπές δομές  

ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερομένου για τη λήψη 

νοσηλευτικής ειδικότητας . 

- Βεβαίωση του φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα 

άσκησε επιτυχώς. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

- Με τις διαδικασίες της απόσπασης  τοποθετούνται οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποσπαστεί σε άλλο νοσοκομείο για 

παρακολούθηση  νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή θεωρείται αυτοδίκαιη.    

- Η διαδικασία της απόσπασης του μόνιμου προσωπικού που δεν υπηρετεί σε δομές του 

ΕΣΥ γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέλευσης του 

ενδιαφερομένου. 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

- Βαθμός Πτυχίου ( Μόρια: Ο βαθμός  επί 10  )   

- Μεταπτυχιακός  τίτλος ειδίκευσης (Μόρια 150) 

- Διδακτορικός τίτλος  (Μόρια 350) 

- Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε συναφές γνωστικό πεδίο (Μόρια  50) 

- Τίτλος – βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας  (Μόρια : Άριστή  70, Πολύ Καλή  50, 

 Καλή  30)  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Μόρια  10) 

- Προϋπηρεσία  σε Δομές Δημόσιας Υγείας και  Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ (Μόρια 

10/έτος)  

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα της ΠΦΥ όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100) 

 

 

Στην ανωτέρω διαδικασία δεν δύναται να συμμετέχουν οι δόκιμοι νοσηλευτές- νοσηλεύτριες 
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Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που 

έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο (Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου όπου 

εργάζεται ήδη ή Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα της ΠΦΥ όπου εργάζεται ήδη) και αν αυτές 

συμπίπτουν, στο κριτήριο (προϋπηρεσία)  και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια 

χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός 

που έχει το νεώτερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει, 

προηγείται ο νεώτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν 

όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους  σε δημόσια 

κλήρωση.  

 

 

Κατά τα λοιπά  η αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 39226/2020 (ΦΕΚ  2656 Β΄)παραμένει ως έχει. 

 

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

                                                                    

 

                                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

 

                                                                                                                           

                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  
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