
 
 

 
 

 

	
Δελτίο	Τύπου	

	
Θέμα:	«Προκήρυξη	7Κ/2022:	Μοριοδότηση	κριτηρίου	εμπειρίας»		
	
Αναφορικά	με	 την	μοριοδότηση	 του	κριτηρίου	 της	 εμπειρίας	η	προκήρυξη	

7Κ/2022	προβλέπει	τα	ακόλουθα	:	
	
Εμπειρία	στο	αντικείμενο	της	προς	πλήρωση	θέσης	έως	και	84	μήνες	:	7	ανά	

μήνα.	
Ειδική	 εμπειρία	 έως	 και	 84	 μήνες	 [παρ.	 1	 του	 δεύτερου	 άρθρου	 του	 ν.	

4889/2022	 (Α΄21)]	 σε	 επίπεδο	 δευτεροβάθμιας	 και	 τριτοβάθμιας	 περίθαλψης	 20	
ανά	μήνα	από	25/02/2020	έως	και	 την	ημερομηνία	δημοσίευσης	 της	προκήρυξης	
στο	ΦΕΚ.	

Ειδική	 εμπειρία	 έως	 και	 84	 μήνες	 [παρ.	 2	 του	 δεύτερου	 άρθρου	 του	 ν.	
4889/2022	 (Α΄21)]	 στις	 δημόσιες	 Μονάδες	 Πρωτοβάθμιας	 Φροντίδας	 Υγείας,	
συμπεριλαμβανομένων	αυτών	της	Α.Ε.Μ.Υ.	Α.Ε.	10	ανά	μήνα	από	25/02/2020	έως	
και	την	ημερομηνία	δημοσίευσης	της	προκήρυξης	στο	ΦΕΚ.	

	
Ειδική	 εμπειρία	 ο	 χρόνος	 άσκησης	 για	 τη	 λήψη	 νοσηλευτικής	 ειδικότητας	

(μόνο	για	ΠΕ	και	ΤΕ)	έως	30.06.2022	και	για	παράταση	έως	έξι	 (6)	μήνες	[παρ.	21	
του	άρθρου	58	 του	 ν.	 4690/2020	 (Α΄104),	 άρθρο	 ένατο,	 του	 ν.	 4889/2022	 (Α΄21),	
όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει]	20	ανά	μήνα	άσκησης	στην	ειδικότητα	έως	και	την	
ημερομηνία	δημοσίευσης	της	προκήρυξης	στο	ΦΕΚ.	

	
Το	 σύνολο	 της	 εμπειρίας	 (εμπειρία	 και	 ειδική	 εμπειρία)	 δεν	 μπορεί	 να	

υπερβαίνει	τους	84	μήνες.	
	
Εξάλλου,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	2ου	άρθρου	του	Νόμου	4889/2022,		
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1.	 Για	 τις	 τρεις	 (3)	αμέσως	επόμενες	από	 την	έναρξη	 ισχύος	 του	παρόντος	
προκηρύξεις	 του	 Ανώτατου	 Συμβουλίου	 Επιλογής	 Προσωπικού	 (Α.Σ.Ε.Π.)	 για	
επιλογή	 προσωπικού	 με	 σειρά	 προτεραιότητας,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 28	 του	 ν.	
4765/2021	 (Α`	 6),	 και	 ειδικά	 για	 την	 πρόσληψη	 νοσηλευτικού	 και	 λοιπού,	 πλην	
ιατρών,	 προσωπικού	 στα	 νοσοκομεία	 του	 Εθνικού	 Συστήματος	 Υγείας	 (Ε.Σ.Υ.),	 το	
Γενικό	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης	 «Παπαγεωργίου»	 και	 το	 Εθνικό	 Κέντρο	Άμεσης	
Βοήθειας	(Ε.Κ.Α.Β.),	κατά	παρέκκλιση	της	παρ.	1	του	άρθρου	16	του	ν.	4551/2018	
(Α`	 116),	 περί	 της	 διενέργειας	 διαγωνισμού	 του	 Α.Σ.Ε.Π.	 για	 κάλυψη	 θέσεων	
νοσηλευτικού	και	λοιπού	προσωπικού,	πλην	ιατρών,	για	τους	εποπτευόμενους	από	
το	Υπουργείο	Υγείας	Φορείς	Παροχής	Υπηρεσιών	Υγείας	(Φ.Π.Υ.Υ.),	και	της	περ.	β`	
της	παρ.	1	του	άρθρου	29	του	ν.	4765/2021,	περί	των	κριτηρίων	επιλογής	με	σειρά	
προτεραιότητας,	η	εμπειρία	στο	αντικείμενο	της	θέσης	μοριοδοτείται	με	είκοσι	(20)	
μονάδες	ανά	μήνα,	για	το	χρονικό	διάστημα	από	τις	25.2.2020	έως	τη	δημοσίευση	
των	ανωτέρω	κατά	περίπτωση	προκηρύξεων,	για	το	σύνολο	των	προκηρυσσόμενων	
θέσεων	και	με	εφτά	(7)	μονάδες	ανά	μήνα	έως	τη	συμπλήρωση	ογδόντα	τεσσάρων	
(84)	 μηνών,	 εφόσον	 έχει	 αποκτηθεί	 από	 νοσηλευτικό	 και	 λοιπό,	 πλην	 ιατρών,	
προσωπικό,	 λόγω	 της	 συμβολής	 του	 στην	 αντιμετώπιση	 των	 έκτακτων	 αναγκών	
δημόσιας	 υγείας	 εξαιτίας	 της	 πανδημίας	 του	 κορωνοϊού	 COVID-19	 σε	 επίπεδο	
δευτεροβάθμιας	και	τριτοβάθμιας	περίθαλψης,	ως	εξής:	

α)	από	νοσηλευτικό	και	λοιπό,	πλην	ιατρών,	προσωπικό	που	υπηρέτησε	σε	
αντίστοιχες	θέσεις	στους	ανωτέρω	φορείς	και	στο	Γενικό	Νοσοκομείο	Θήρας:	

αα)	 δυνάμει	 σύμβασης	 ως	 επικουρικό	 προσωπικό	 του	 άρθρου	 10	 του	 ν.	
3329/2005	 (Α`	 81),	 περί	 του	 επικουρικού	 προσωπικού,	 του	 άρθρου	 εικοστού	
όγδοου	 του	 ν.	 4737/2020	 (Α`	 204),	 περί	 της	 πρόσληψης	 επικουρικού	 ιατρικού,	
νοσηλευτικού	 και	 λοιπού	 βοηθητικού	 προσωπικού,	 του	 άρθρου	 17	 της	 από	
11.3.2020	 Πράξης	 Νομοθετικού	 Περιεχομένου	 (Α`	 55),	 η	 οποία	 κυρώθηκε	 με	 το	
άρθρο	2	 του	ν.	4682/2020	 (Α`	76),	περί	 του	προσωπικού	 των	κλάδων	υγείας,	 του	
άρθρου	δέκατου	της	από	14.3.2020	Πράξης	Νομοθετικού	Περιεχομένου	(Α`	64),	η	
οποία	 κυρώθηκε	 με	 το	 άρθρο	 3	 του	 ν.	 4682/2020,	 περί	 των	 προσλήψεων	 στην	
Ανώνυμη	 Εταιρεία	 Μονάδων	 Υγείας	 (Α.Ε.Μ.Υ.	 Α.Ε.),	 στα	 πανεπιστημιακά	 και	
στρατιωτικά	 νοσοκομεία,	 και	 του	 άρθρου	 50	 του	 ν.	 4825/2021	 (Α`	 157),	 περί	 της	
πρόσληψης	προσωπικού	ορισμένου	χρόνου,	ή	

αβ)	στο	πλαίσιο	του	ειδικού	προγράμματος	απασχόλησης	του	Οργανισμού	
Απασχόλησης	Εργατικού	Δυναμικού	(Ο.Α.Ε.Δ.)	του	άρθρου	64	του	ν.	4430/2016	(Α`	
205),	 περί	 της	 ένταξης	 ομάδων	 ανέργων	 σε	 προγράμματα	 απασχόλησης	 για	 τον	
δημόσιο	τομέα	της	υγείας,	καθώς	και	

αγ)	 κατ`	 εφαρμογή	 του	 άρθρου	 41	 του	 ν.	 4058/2012	 (Α`	 63),	 περί	 της	
κάλυψης	 αναγκών	 σε	 προσωπικό	 των	 νοσοκομείων	 του	 Ε.Σ.Υ.,	 του	 Εθνικού	
Οργανισμού	 Δημόσιας	 Υγείας	 (Ε.Ο.Δ.Υ.),	 και	 άλλων	 φορέων	 αρμοδιότητας	 του	
Υπουργείου	Υγείας,	με	καθεστώς	έκδοσης	δελτίου	απόδειξης	παροχής	υπηρεσιών,	
και	 της	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 δεύτερου	 της	 από	 25.2.2020	 Πράξης	 Νομοθετικού	
Περιεχομένου	(Α`	42),	η	οποία	κυρώθηκε	με	το	άρθρο	1	του	ν.	4682/2020,	περί	της	



 
 

 
 

ένταξης	στο	Ε.Σ.Υ.	εθελοντικού	ή	συμβατικά	ή	αναγκαστικά	διατιθέμενου	ιατρικού,	
νοσηλευτικού,	πάσης	φύσεως	Υποχρεωτικής	Εκπαίδευσης	βοηθητικού	προσωπικού	
και	 πάσης	 φύσεως	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 προσωπικού	 από	 τον	 ιδιωτικό	
τομέα,	

β)	από	νοσηλευτικό	και	λοιπό,	πλην	ιατρών,	προσωπικό	που	κατ`	εφαρμογή	
της	παρ.	2	του	άρθρου	86	του	ν.	4745/2020	(Α`	214),	περί	της	διάθεσης	επιμέρους	
χώρων	 ιδιωτικών	 θεραπευτηρίων,	 δομών	 υγείας,	 παρόχων	 υπηρεσιών	 υγείας,	
κέντρων	 αποκατάστασης,	 καθώς	 και	 ιατρικού,	 νοσηλευτικού,	 βοηθητικού	
προσωπικού,	 ιδιωτικών	 παρόχων	 υπηρεσιών	 υγείας	 προς	 το	 Δημόσιο,	 ή	 του	
άρθρου	τέταρτου	της	από	25.2.2020	Πράξης	Νομοθετικού	Περιεχομένου,	η	οποία	
κυρώθηκε	 με	 το	 άρθρο	 1	 του	 ν.	 4682/2020,	 περί	 της	 διάθεσης	 κλινών	 ιδιωτικών	
θεραπευτηρίων	και	κλινικών,	κλινών	Μονάδων	Εντατικής	Θεραπείας	(Μ.Ε.Θ.),	που:	

βα)	 υπηρέτησε,	 δυνάμει	 οποιασδήποτε	 σχέσης	 εργασίας,	 σε	 αντίστοιχες	
θέσεις	 ιδιωτικών	 θεραπευτηρίων	 ή	 Κέντρων	 Αποκατάστασης	 και	 Αποθεραπείας	
(Κ.Α.Α.)	στο	πλαίσιο	της	διάθεσης	κλινών	ή	επιμέρους	χώρων,	καθώς	και	ιατρικού,	
νοσηλευτικού,	 βοηθητικού	 προσωπικού	 προς	 το	 Δημόσιο	 για	 την	 κάλυψη	 της	
έκτακτης	και	επιτακτικής	ανάγκης	δημόσιας	υγείας	από	την	έξαρση	του	κορωνοϊού	
COVID-19,	 μετά	 από	 απόφαση	 αποδοχής	 της	 διάθεσης	 που	 εκδόθηκε	 από	 τον	
Γενικό	Γραμματέα	Υπηρεσιών	Υγείας	και	για	όσο	χρονικό	διάστημα	διήρκεσε	αυτή,	
ή	

ββ)	 διατέθηκε	 από	 αυτά,	 σύμφωνα	 με	 την	 προβλεπόμενη	 διαδικασία,	 για	
την	 παροχή	 υπηρεσιών	 σε	 χώρους	 δημοσίων	 νοσοκομείων,	 για	 την	 κάλυψη	
αναγκών	νοσηλείας	ασθενών	από	κορωνοϊό	και	για	όσο	χρονικό	διάστημα	διήρκεσε	
αυτή,	

γ)	από	νοσηλευτικό	και	λοιπό,	πλην	ιατρών,	προσωπικό	που	υπηρέτησε	στα	
στρατιωτικά	 νοσοκομεία,	 το	 Νοσηλευτικό	 Ίδρυμα	 Μετοχικού	 Ταμείου	 Στρατού	
(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)	 και	 τα	 πανεπιστημιακά	 νοσοκομεία	 αρμοδιότητας	 του	 Υπουργείου	
Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 δυνάμει	 σύμβασης,	 ως	 επικουρικό	 προσωπικό	 του	
άρθρου	 εικοστού	 όγδοου	 του	 ν.	 4737/2020	 (Α`	 204),	 περί	 της	 πρόσληψης	
επικουρικού	 ιατρικού,	 νοσηλευτικού	 και	 λοιπού	 βοηθητικού	 προσωπικού,	 του	
άρθρου	 17	 της	 από	 11.3.2020	 Πράξης	 Νομοθετικού	 Περιεχομένου,	 η	 οποία	
κυρώθηκε	 με	 το	 άρθρο	 2	 του	 ν.	 4682/2020,	 περί	 του	 προσωπικού	 των	 κλάδων	
υγείας,	 του	 άρθρου	 δέκατου	 της	 από	 14.3.2020	 Πράξης	 Νομοθετικού	
Περιεχομένου,	 η	 οποία	 κυρώθηκε	 με	 το	 άρθρο	 3	 του	 ν.	 4682/2020,	 περί	 των	
προσλήψεων	 στην	 Ανώνυμη	 Εταιρεία	 Μονάδων	 Υγείας,	 καθώς	 και	 στα	
πανεπιστημιακά	και	στρατιωτικά	νοσοκομεία,	και	του	άρθρου	50	του	ν.	4825/2021	
(Α`	157),	περί	της	πρόσληψης	προσωπικού	ορισμένου	χρόνου.	

	
2.	Για	το	νοσηλευτικό	και	λοιπό,	πλην	ιατρών,	προσωπικό	των	υποπερ.	αα)	

έως	 αγ)	 της	 περ.	 α)	 της	 παρ.	 1	 που	 υπηρέτησε	 στις	 δημόσιες	 Μονάδες	
Πρωτοβάθμιας	Φροντίδας	Υγείας,	συμπεριλαμβανομένων	αυτών	της	Α.Ε.Μ.Υ.	Α.Ε.,	
η	εμπειρία	στο	αντικείμενο	της	θέσης,	κατά	το	ανωτέρω	χρονικό	διάστημα	από	τις	



 
 

 
 

25.2.2020	έως	τη	δημοσίευση	των	προκηρύξεων	της	παρ.	1,	λόγω	της	συμβολής	του	
στην	 αντιμετώπιση	 των	 εκτάκτων	 αναγκών	 δημόσιας	 υγείας	 που	 προκάλεσε	 η	
πανδημία	 του	 κορωνοϊού	COVID-19	σε	 επίπεδο	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας,	
μοριοδοτείται	κατά	τις	προκηρύξεις	της	παρ.	1	με	δέκα	(10)	μονάδες	ανά	μήνα	για	
το	 προαναφερθέν	 χρονικό	 διάστημα,	 για	 το	 σύνολο	 των	 προκηρυσσόμενων	
θέσεων,	 και	 με	 επτά	 (7)	 μονάδες	 ανά	 μήνα	 έως	 τη	 συμπλήρωση	 των	 ογδόντα	
τεσσάρων	(84)	μηνών.	

	
3.	Ειδικώς	για	τις	προκηρύξεις	της	παρ.	1	οι	υποψήφιοι	κατατάσσονται	κατά	

περίπτωση	 σε	 ενιαίο	 πίνακα	 κατάταξης	 και	 εφαρμόζονται,	 κατά	 παρέκκλιση	 της	
παρ.	 2	 του	 άρθρου	 61	 του	 ν.	 4765/2021	 (Α`	 15),	 τα	 άρθρα	 1,	 2	 και	 4	 του	 ν.	
2643/1998	 (Α`	 220)	 κατά	 το	 μέρος	 που	 αφορούν	 σε	 διορισμούς	 ή	 προσλήψεις	
προστατευόμενων	προσώπων	σε	δημόσιες	υπηρεσίες,	Ν.Π.Δ.Δ.,	Ο.Τ.Α.	και	των	δύο	
βαθμών	 και	 Ν.Π.Ι.Δ.	 που	 προσλαμβάνουν	 προσωπικό	 μέσω	 Α.Σ.Ε.Π.,	 το	 άρθρο	 3	
περί	διορισμού	ή	πρόσληψης	προστατευόμενων	σε	δημόσιες	υπηρεσίες,	Ν.Π.Δ.Δ.,	
Ο.Τ.Α.	και	Ν.Π.Ι.Δ.	 του	ν.	2643/1998,	καθώς	και	οι	παρ.	6,	7	και	8	 του	άρθρου	14	
περί	της	έκτασης	εφαρμογής	και	του	τρόπου	πρόσληψης	του	ν.	2190/1994	(Α`	28).	
Ο	 τρόπος	 τεκμηρίωσης	 της	υπαγωγής	στην	 ειδική	μοριοδότηση	 των	παρ.	1	 και	2,	
καθώς	και	τα	ιδιωτικά	θεραπευτήρια	ή	Κ.Α.Α.	που	υπάγονται	στην	περ.	β)	της	παρ.	
1,	 ορίζονται	 στις	 σχετικές	 προκηρύξεις.	 Οι	 Υγειονομικές	 Περιφέρειες,	 στην	
αρμοδιότητα	των	οποίων	ανήκουν	οι	δομές	υγείας	που	υπηρετούν	οι	υποψήφιοι,	ή	
το	 Ε.Κ.Α.Β.,	 ή	 το	 κατά	 περίπτωση	 ιδιωτικό	 θεραπευτήριο,	 Κ.Α.Α.,	 στρατιωτικό	
νοσοκομείο	ή	πανεπιστημιακό	νοσοκομείο	αρμοδιότητας	του	Υπουργείου	Παιδείας	
και	 Θρησκευμάτων,	 οφείλουν	 να	 παρέχουν	 στο	 Ανώτατο	 Συμβούλιο	 Επιλογής	
Προσωπικού,	 κατόπιν	 αιτήματός	 του,	 κάθε	 πρόσφορο	 στοιχείο,	 για	 την	
επιβεβαίωση	της	συνδρομής	του	κριτηρίου	της	κατά	τα	ανωτέρω	ειδικής	εμπειρίας	
που	επικαλούνται	οι	υποψήφιοι	με	την	αίτησή	τους.	

	
4.	Όσοι	προσλαμβάνονται	σε	θέσεις	νοσηλευτικού	και	λοιπού,	πλην	ιατρών,	

προσωπικού	δυνάμει	των	προκηρύξεων	της	παρ.	1,	δεσμεύονται	να	υπηρετήσουν	
στη	 θέση	 διορισμού	 τους	 επί	 επτά	 (7)	 τουλάχιστον	 έτη	 από	 τον	 διορισμό	 τους.	
Εξαιρούνται	 οι	 αποσπάσεις	 λόγω	συνυπηρέτησης	 και	 οι	 μετατάξεις	 σε	 υπηρεσίες	
παραμεθόριων	 περιοχών.	 Το	 προσωπικό	 του	 πρώτου	 εδαφίου	 δεν	 μπορεί	 να	
μεταταχθεί	σε	άλλον	κλάδο	για	χρονικό	διάστημα	δέκα	(10)	ετών.	

	
Με	 τις	 παραπάνω	 διατάξεις	 εξειδικεύεται	 ο	 ειδικός	 τρόπος	 μοριοδότησης	

συγκεκριμένων	 κατηγοριών	 νοσηλευτών.	 Εξυπακούεται,	 ότι	 οσάκις	 ένας	
νοσηλευτής	 δεν	 εντάσσεται	 σε	 κάποια	 εκ	 των	 ανωτέρω	 περιοριστικώς	
μνημονευομένων	 κατηγοριών,	 μοριοδοτείται	 στο	 κριτήριο	 της	 εργασιακής	
εμπειρίας	με	επτά	(7)	μόρια	ανά	μήνα	και	με	πλαφόν	τους	84	μήνες,	ήτοι	7	Χ	84	=	
588	μόρια.	

	



 
 

 
 

	
Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	

	
	
	

Ο	Πρόεδρος																																																																						Ο	Γεν.	Γραμματέας	
	
	

Δημήτριος	Σκουτέλης																																																									Τζαννής	Πολυκανδριώτης	


