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Ηράκλειο,  08-01-2021  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Α.Π. : 891                                                                                                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                           

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Ταχυδρομική Δ/νση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού  

Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος,  

Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500, Τ.Θ. 1285 

Πληροφορίες: Ανδρουλιδάκη  Αργυρώ  

Τηλέφωνο:   2813404444  

Τηλεομοιοτυπία (fax): 2810-331570 

Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): noseidikotita@hc-crete.gr   

 

  

 
Θέμα : « Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Νοσηλευτών/τριων που δεν εργάζονται στο 

Δημόσιο Τομέα για τη λήψη ειδικότητας  νοσηλευτικής στη Δημόσια Υγεία 
/Κοινοτική  Νοσηλευτική  

Σχετικά. : 
1. Οι  διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 4690/2020 «Κύρωση :  της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωναιού 

COVID -19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περεταίρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωναιού 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. πρωτ. Γ6α/Γ.Π. 39226/30.06.2020  (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/30.05.2020) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) « 

Επείγουσας και Εντατικής  Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας /Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4715/2020 ( ΦΕΚ 149/τ.Α΄/01.08.2020) «Ρυθμίσεις για τη 

διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας –Ίδρυση και καταστατικό του 

Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ς Α. Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ), άλλες επείγουσες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»  

4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 50632/10-08-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας με θέμα «κάλυψη θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών στην  Νοσηλευτική 

Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής  

5. Την υπ΄αρ. πρωτ. 38860/27-08-2020 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

Αιτήσεων Νοσηλευτών/τριων για τη λήψη ειδικότητας στη Δημόσια Υγεία/Κοινοτική 

Νοσηλευτική. 

6. Το υπ΄αρ. Γ6αΓ.Π. οικ. 57150/16-09-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
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περί Κάλυψη θέσεων ειδικευομένων Νοσηλευτών 

7. Το  υπ΄αρ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 68424/26-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Νοσηλευτικής  του 

Υπουργείου Υγείας  

8. Το υπ΄αρ. Γ6αΓ.Π. οικ. 57150/16-09-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με 

θέμα «Κάλυψη θέσεων ειδικευομένων Νοσηλευτών»  

9. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/30-10-2020)    

10. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020) περί παράτασης  

προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής  ειδικότητας  για τη χρονική περίοδο 

2020-2021 έως την 30-06-2021   

11. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι προκηρυχθείσες θέσεις για την Ειδικότητα νοσηλευτικής  

Δημόσιας Υγείας /Κοινοτικής Νοσηλευτικής  

Σε εφαρμογή του Νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/ 30-05-2020), όπως τροποποιήθηκε μα 

την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/22-10-2020) ανακοινώνουμε 

την παράταση υποβολής Αιτήσεων για την  κάλυψη είκοσι δύο (22) θέσεων 

Ειδικευομένων Νοσηλευτών /τριων Δημόσιας Υγείας  /Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Οι 

θέσεις αναφέρονται σε υποψήφιους/ες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα.   Το 30% των 

θέσεων  θα καλυφθεί από υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και το 70% από 

υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες  καλούνται να υποβάλουν  Αίτηση –Υπεύθυνη 

Δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : noseidikotita@hc-crete.gr  . 

Πριν την συμπλήρωση  της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες 

καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη στην παρούσα με  αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/30-06-2020  

(ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη 

ειδικοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π. 

οι. 57113 Απόφαση (ΦΕΚ 4041/τ.Β΄ /21-09-2020).    

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, συμπληρώνουν 

ηλεκτρονικά όλα τα πεδία των πρότυπων αρχείων (α) της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης 

(1) και (β) της υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της 

Υπηρεσίας μας : http://www.hc-crete.gr, (Για τον Πολίτη → Ειδίκευση Νοσηλευτών), σε 

επεξεργάσιμη μορφή, υπογράφουν και ακολούθως σκανάρουν την Αίτηση και την Υπεύθυνη 

Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο. Το αρχείο λαμβάνει ως όνομα το 

επίθετο του/της υποψηφίου/ας, ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματος και 
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αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr  

 

Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει ηλεκτρονικό 

μήνυμα ότι η αίτησή /της παρελήφθη.  

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 

εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας μέσω του διαδικτυακού 

τόπου αυτής.  

 

Α. Προϋποθέσεις- Απαραίτητα Δικαιολογητικά ( ΦΕΚ 2656/τ. Β΄/30-6-2020):  

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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Σχετικό 8) 

Οι αιτούντες θα  καταχωρούνται στους  καταλόγους της κάθε κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) και η 

μεταξύ τους προτεραιότητα θα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Η Τοποθέτηση των ειδικευομένων θα γίνεται άμεσα και με 

κριτήριο την ορθολογική κατανομή  τους στις δομές εκπαίδευσης.  

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ( ΦΕΚ 4041/τ. Β΄/21-09-2020)  

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

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

επιλεγούν θα πρέπει να παρατηθούν από την προηγούμενη θέση τους. (Αφορά όλους τους 
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επικουρικούς Νοσηλευτές (ΙΔΟΧ)  

- Εργαζόμενοι Νοσηλευτές στον Ιδιωτικό Τομέα δύναται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη 

ειδικότητας και εφόσον επιλέγουν, να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ισόχρονης διάρκειας με τον 

προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο .  

 

 
 
 
 

                                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                                                     7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 

                                                   ΕΛΕΝΗ  ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ  
 
 
 
 
 
 

 
Συνημμένα :  
 

1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (1) Συμμετοχής  στη διαδικασία επιλογής Νοσηλευτών/τριων προς λήψη 

ειδικότητας  στη Δημόσια Υγεία /Κοινοτική Νοσηλευτική  

2. Υπεύθυνη Δήλωση   

3. Η Γ6α/Γ.Π. 39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-06-20200 Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη 

ειδικότητας α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» 

4. Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ. Α΄/30-05-2020) 

5. Η υπ΄αρ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 57113 (ΦΕΚ. 4041/τ.Β΄/21-09-2020)   

6. Ν, 4737/2020 (ΦΕΚ204/τ.Α΄/30-10-2020)  
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