ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Θεσσαλονίκη, 17/02/2022
Αρ. Πρωτ.: Δ3β/8347

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σουλτάνα Μαυρέα
Τηλέφωνο : 2313-305224
E-mail
: tmaurea@3ype.gr

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων
ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής
Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και «Χειρουργικής Νοσηλευτικής».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 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/τ.Α΄/30-05-2020).
2. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/τ.Β΄/30-6-2020) Απόφαση: «Καθορισμός διαδικασίας για τη
λήψη ειδικότητας: α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, β) Νοσηλευτικής Δημόσιας
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4812/2021 “Κύρωση: α) της από 2 4 .3.2021 τροποποίησης της
α πό 3 . 2. 2 0 2 0 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο Ι [Παράρτημα 5 του ν.4564/2018 και της
από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές ‘Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ
110/τ.Α΄/30-06-2021).
4. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/30-07-2021 (ΦΕΚ 3538/τ.Β΄/03-08-2021) Απόφαση «Κατανομή
θέσεων ειδικευομένων Νοσηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» και
αναδιανομή κενών θέσεων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής
Δημόσιας υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» στις Νοσηλευτικές ειδικότητες: α) «Ανακουφιστικής
και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» γ)
«Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» δ) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» ε) «Παθολογικής
Νοσηλευτικής» στ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και ζ) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής» ανά
Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομεία από 1η.7.2021.».

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, T.K. 54623 Θεσσαλονίκη

5. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/24-08-2021) Απόφαση «Καθορισμός
διαδικασίας για τη λήψη της ειδικότητας: α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής
Φροντίδας» β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» δ)
«Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής»
ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και η) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής»».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23.12.2021) «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και
άλλες επείγουσες διατάξεις.».
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ3β/59672/16.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΖΡΟΡΕΠ-ΒΩ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών
για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων»,
«Παθολογικής Νοσηλευτικής» και «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής».
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ3β/4510/27.01.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΣΥΟΡΕΠ-Ψ1Ξ) Απόφαση όπως ισχύει μετά
την Δ3β/7644/14-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ0ΦΟΡΕΠ-Η55) Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.Πε.
Μακεδονίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ειδικότητες: «Νοσηλευτικής
Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και
«Χειρουργικής Νοσηλευτικής», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021
(ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/24-08-2021) Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας και για τη λήψη ειδικοτήτων, να
υποβάλουν
αίτηση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
nursingspecialties@3ype.gr.
Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης
εγγραφής στους καταλόγους μίας (1) μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) μέσω του διαδικτυακού
τόπου αυτής. Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους δηλώνοντας έως τρία (03) Νοσοκομεία μίας Υ.Πε., όπως
αυτά ορίζονται στην αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/30-07-2021 (ΦΕΚ 3538/τ.Β΄/03-08-2021) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και για μία (01) Νοσηλευτική ειδικότητα όπως ορίζεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 40 του Ν.4876/23-12-2021. Οι υποψήφιοι/ες ειδικευόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες
καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.
Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν την αριθμ.
Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/24-08-2021) Απόφαση για τον καθορισμό της
διαδικασίας και για τη λήψη ειδικοτήτων.

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
64)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες που δεν εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα υποβάλλουν αίτηση έως
και τις 30/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr. Το πρότυπο αρχείο της
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της 3ης Υ.Πε.
Μακεδονίας σε επεξεργάσιμη μορφή, συμπληρώνεται σε όλα τα πεδία, υπογράφεται και ακολούθως
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σκανάρεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο. Το αρχείο λαμβάνει ως όνομα το
επίθετο του αιτούντος, ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματός (π.χ. IoannouS) και
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της Νοσηλευτικής Ειδικότητας είναι:
1 Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2 Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην ΕΝΕ, για
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄).
3 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας.
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού
Συστήματος Υγείας το τελευταίο έτος.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 16)
Νοσηλευτές/τριες που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση
υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών/τριών κάθε
εκπαιδευτικής μονάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα υποβάλλουν αίτηση έως και
τις 30/06/2022 την ηλεκτρονική διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr. Το πρότυπο αρχείο της ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας
σε επεξεργάσιμη μορφή, συμπληρώνεται σε όλα τα πεδία, υπογράφεται και ακολούθως σκανάρεται μαζί
με όλα τα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο. Το αρχείο λαμβάνει ως όνομα το επίθετο του αιτούντος,
ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματός (π.χ. IoannouS) και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: nursingspecialties@3ype.gr
Για τους εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα νοσηλευτές/τριες (περιλαμβανομένων και των υπηρετούντων
σε στρατιωτικά νοσοκομεία) που δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου
ειδικευόμενου καθορίζεται η διαδικασία επιλογής αυτών ως ακολούθως:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης σε τρία (3) κατά ανώτατο όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα μιας
Υγειονομικής Περιφέρειας, μέσω του Διαδικτυακού τόπου αυτής.
2. Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή/τριας χορηγούμενη από τον/τη
Διευθυντή/τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/νης ότι δέχεται να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας
για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
4. Βεβαίωση του φορέα προέλευσης (απόφαση Δ.Σ.) ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την
απουσία του/της ενδιαφερόμενου/νης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.
5. Βεβαίωση φορέα προέλευσης στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του/της νοσηλευτή/τριας
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς.
Οι αιτούντες/σες θα καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την
αίτησή τους.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι αιτούντες θα καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την
αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα ανά μονάδα θα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και
τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων θα γίνεται άμεσα και με
κριτήρια την ορθολογική κατανομή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.
Οι προβλεπόμενες, προς κάλυψη, σαράντα οκτώ (48) κενές θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
1) Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

5

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2

7
1

ΣΥΝΟΛΟ

13

2) Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων
Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

8

2 Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

3 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

5

ΣΥΝΟΛΟ

16

3) Παθολογικής Νοσηλευτικής
Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΜΟΝΑΔA (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

13

ΣΥΝΟΛΟ

13

4) Χειρουργικής Νοσηλευτικής
Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΜΟΝΑΔA (Ε.Μ.)

1 Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΣΥΝΟΛΟ

6
6
Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικής
2. Διοικήσεις των Νοσοκομείων της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας
(προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες)
3. Επιστημονικά Υπεύθυνους /ες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας
(προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες)
4. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.
Εσωτερική Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Υποδιοικητών
3. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
4. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών
Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Πληροφορικής
7. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων)

Συνημμένα:
1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΟΧ (ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ)
2. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΗ Η ΙΔΟΧ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ)]
4. Η αριθμ. Γ6α/Γ.Π.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/Β/24-08-2021) Απόφαση «Καθορισμός
διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής
Φροντίδας» β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων»
δ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής
Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και η) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής»»
5. Το άρθρο 40 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23.12.2021) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες
επείγουσες διατάξεις.»

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, T.K. 54623 Θεσσαλονίκη

