ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/ση
:Β. Σοφίας 47
Τ.Κ.
:106 76 Αθήνα
Τηλ.
:210- 3648044
E-mail
: info@enne.gr

Αθήνα, 27/04/2022

Δελτίο Τύπου
Θέμα: Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ Α΄ 75/18-04-2022): Μοριοδότηση νοσηλευτών που
αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας
Σύμφωνα με τις εξαιρετικά πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου
4921/2022 (ΦΕΚ Α΄ 75/18-04-2022), «1. H παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
(Α $ 104), περί της αναγνώρισης του χρόνου που διανύεται για τη λήψη
νοσηλευτικής
ειδικότητας
ή
εξειδίκευσης
από
του
ειδικευόμενους/εξειδικευόμενους νοσηλευτές ειδικής μοριοδότησης ως χρόνου
προϋπηρεσίας και της ειδικής μοριοδότησής του, αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ο προβλεπόμενος χρόνος άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας
υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και, υπό τον όρο της λήψης του αντίστοιχου
τίτλου ειδικότητας, μοριοδοτείται ως χρόνος εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης,
κατά παρέκκλιση της περ. β 1 της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α 1 6), περί
της μοριοδότησης της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, στις προκηρύξεις του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την κάλυψη θέσεων ΠE
και TE νοσηλευτικού προσωπικού, με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα άσκησης στην
ειδικότητα. Η μοριοδότηση του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο της λήψης του τίτλου
νοσηλευτικής ειδικότητας, ισχύει και για τον χρόνο παράτασης, κατ’εφαρμογή του
άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α 4 21), περί της παράτασης παραμονής
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.
Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη μοριοδότηση της παρούσας
προσδιορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.».
2. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προστίθεται παρ. 22 ως εξής:
«22. Για την αμέσως επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκήρυξη
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή
προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021,

για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας:
α) η μοριοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 21 ισχύει, ανεξαρτήτως της λήψης
του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, με την ολοκλήρωση, έως τη δημοσίευση της
ανωτέρω προκήρυξης, του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για τη λήψη
νοσηλευτικής ειδικότητας και
β) η μοριοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 21 ισχύει, ανεξαρτήτως της
λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, για το χρονικό διάστημα έως τη
δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου ένατου του ν.
4889/2022. Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη μοριοδότηση των περ. α) και
β) του πρώτου εδαφίου προσδιορίζεται στην ανωτέρω προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.».
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