
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 51611 
   Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότη-

τας: α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νο-

σηλευτικής Φροντίδας», β) «Γεροντολογικής Νο-

σηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων», δ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», 

ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», στ) «Παθολογι-

κής Νοσηλευτικής», ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» 

και η) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 3, 4, και 5 του άρθρου έκτου του ν. 4812/

2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της 
από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I 
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς με-
ταξύ 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 αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 110).

β. Των παρ.  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 
16,19, 20 και 21 του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του 
ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 
84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις” (Α’ 104).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’133).

δ. Του άρθρου 20 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 81 του ν. 4600/2019 (Α’43).

ε. Του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

στ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2).

2. Την υπό στοιχεία Υ4/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

3. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός δι-
αδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/2020 
(Β’ 4041) και Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β’ 28) αποφάσεις κα-
θώς και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.31888/21.05.2021
(Β’ 2216) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού.

4. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/2021 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατανομή θέσεων 
ειδικευομένων Νοσηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευ-
τικής Ψυχικής Υγείας» και αναδιανομή κενών θέσεων 
των ειδικευομένων νοσηλευτών της «Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δη-
μόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής στις νοσηλευτι-
κές ειδικότητες: α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής 
Νοσηλευτικής Φροντίδας, β) «Γεροντολογικής Νοσηλευ-
τικής», γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», 
δ) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» ε) «Παθολογικής Νοση-
λευτικής», στ.) «Νοσηλευτικής Παίδων και ζ) «Περιεγχει-
ρητικής Νοσηλευτικής» ανά Υγειονομική Περιφέρεια και 
Νοσοκομεία, από 1.7.2021» (Β’ 3538).

5. Την αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης της παρεχό-
μενης φροντίδας υγείας και της παροχής αποτελεσματι-
κότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

6. Την υπό στοιχεία B1α/οικ.32659/26.05.2020 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
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προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α/οικ. 
45639/20.7.21 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής των ειδικευο-
μένων νοσηλευτών για λήψη ειδικότητας α) «Ανακου-
φιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, 
β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής 
Καρδιαγγειακών Παθήσεων», δ) «Νοσηλευτικής Ψυχι-
κής Υγείας», ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Πα-
θολογικής Νοσηλευτικής», ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων και
η) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής» για τη χρονική πε-
ρίοδο 2021-2022 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη λήψη εκάστης 

ειδικότητας έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες.
2.1. Ως Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΜ) για την ειδικότητα 

της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής 
Φροντίδας» ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και μονάδες ανακουφιστικής 
φροντίδας.

2.2. Για την ειδικότητα «Νοσηλευτικής Καρδιαγγεια-
κών Παθήσεων» ως ΕΜ ορίζονται τμήματα και μονάδες 
εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας.

2.3 Για τις λοιπές ειδικότητες ως ΕΜ ορίζονται τμήματα 
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 2
Οι συσταθείσες διακόσιες δέκα πέντε (215) θέσεις ειδι-

κευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής 
Ψυχικής Υγείας» και οι κενές θέσεις των ειδικευομένων 
νοσηλευτών της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτι-
κής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτι-
κής Νοσηλευτικής» χρονικής περιόδου 2020-2021 των 
παρ. 12 και 16 του ν. 4690/2020 κατανέμονται και ανα-
διανέμονται αντίστοιχα σε Υ.ΠΕ. και Νοσοκομεία στις 
λοιπές νοσηλευτικές ειδικότητες σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3538).

Άρθρο 3
α) Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 

εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής 
Περιφέρειας μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής, με αί-
τησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ειδικότητας δύνα-
νται να δηλώσουν έως τρία Νοσοκομεία μίας Υγειονομι-
κής Περιφέρειας, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/2021 υπουργική απόφαση.

Οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές καταχωρού-
νται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν 
επιλέξει με την αίτησή τους.

β) Για την απόκτηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας απαι-
τούνται:

αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης 
(Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ.

αβ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τρι-
ών 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 στη παρ. 5 του άρθρου 4 του 
ν. 3252/2004 (Α’).

αγ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας.
αδ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από 

μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, το τελευταίο έτος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ηλε-
κτρονική μορφή από τους ενδιαφερόμενους με τρόπο 
που υποδεικνύεται από κάθε Υ.ΠΕ. σε σχετική ειδική ανα-
κοίνωση που αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα νοση-
λευτές (περιλαμβανομένων και των υπηρετούντων στα 
στρατιωτικά νοσοκομεία) που δύνανται να καταλαμβά-
νουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου 
καθορίζεται η διαδικασία επιλογής αυτών ως ακολού-
θως:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος νοσηλευ-

τικής ειδικότητας απαιτούνται:
- Αίτηση του ενδιαφερομένου σε τρία κατά ανώτατο 

όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα μιας Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής.

- Βεβαίωση ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοση-
λευτή χορηγούμενο από τον Διευθυντή -τρια Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας

- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται 
να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για πέ-
ντε (5) τουλάχιστον έτη.

- 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 υπηρε-
τεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του νοσηλευτή κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή 
τα άσκησε επιτυχώς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΩΝ

- 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 προσω-
πικού που δεν υπηρετεί σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ γίνεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα προέ-
λευσης 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)
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- Τίτλος - βεβαίωση επάρκειας ξένης γλώσσας (Μόρια: 
Άριστή 70, Πολύ Καλή 50, Καλή 30)

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί-
ας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου (Μόρια 10)

- Προϋπηρεσία σε Τμήματα Νοσοκομείων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή 
σε Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας, ανάλογα με την 
ειδικότητα (Μόρια 10/έτος)

- Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα του Νοσοκομείου 
όπου εργάζεται ήδη: (Μόρια 100) Στην ανωτέρω διαδικα-
σία δεν δύναται να συμμετέχουν οι δόκιμοι νοσηλευτές.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προη-
γείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες 
μονάδες στο κριτήριο «Αίτηση για εκπαιδευτική μονάδα 
του Νοσοκομείου όπου εργάζεται ήδη» και αν αυτές συ-
μπίπτουν, στο κριτήριο «προϋπηρεσία» και ούτω καθε-
ξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί 
δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθ-
μούντων, προηγείται αυτός που έχει το νεότερο 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.

Άρθρο 4
Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικό-

τητας 2020-2021 η επιλογή υποψηφίων διενεργείται μέ-

χρι την 31-12-2021, με άμεση ένταξη των ειδικευομένων 
στους φορείς υποδοχής.

Άρθρο 5
Τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας (πάπυρος) χορη-

γείται μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης 
του ειδικευόμενου νοσηλευτή και επιτυχή συμμετοχή σε 
τελικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγο-
νται μια φορά το εξάμηνο, στην έδρα της Υγειονομικής 
Περιφέρειας όπου εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος. Τίτλος 
νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται και σε νοσηλευτές 
μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο καθώς και 
σε νοσηλευτές «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπλη-
ρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων 
νοσηλευτών, με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ο τίτ-
λος ειδικότητας νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του 
Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως 
αυτός αναφέρεται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 6
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα των εδαφίων 

2, 3 και 4 του άρθρου 2, του άρθρου 4, των παρ. 1,2 και 3 
του άρθρου 5, των άρθρων 6, 7, 10, 11 και 13 και των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Κα-
θορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επεί-
γουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής 
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039132408210008*
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