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Ηράκλειο, 14-07-2020 

Α.Π. 31535 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                           

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 Ταχυδρομική Δ/νση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού  

Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος,  

Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500, Τ.Θ. 1285 

Πληροφορίες: Νοικοκυράκη Καλλιόπη,  

Ανδρουλιδάκη  Αργυρώ  

Τηλέφωνο:  2813-404415, 2813404444  

Τηλεομοιοτυπία (fax): 2810-331570 

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

 

 

 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την κάλυψη 114 Θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών  στην 
Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική στα Νοσοκομεία αρμοδιότητα της 7ης ΥΠΕ 
Κρήτης» 

Σχετ.:  
1. Ν.4690/2020 (ΦΕΚ A 104 - 30.05.2020) 
2. Αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη 

λήψη ειδικότητας α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και β) Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» 

 
 

         Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών διατάξεων: 
         Ανακοινώνουμε την κάλυψη εκατό δέκα τέσσερα (114) θέσεων Ειδικευόμενων 
Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, εκ των οποίων ενενήντα (90) θέσεις 
αφορούν υποψηφίους/ες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο τομέα και είκοσι τέσσερις (24) 
θέσεις αφορούν εργαζόμενους/ες του Δημοσίου τομέα, όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο 
πίνακα. Το 30% των θέσεων κάθε ομάδας θα καλυφθεί από υποψηφίους Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης και το 70% από υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την Τρίτη 14/7/2020 έως 
και την Δευτέρα 27/7/2020  (10 εργάσιμες ημέρες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
noseidikotita@hc-crete.gr  

Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει 
ηλεκτρονικό μήνυμα ότι ή αίτησή του/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. Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι 
ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους δηλώνοντας έως 
τρία Νοσοκομεία μίας Υ.ΠΕ., σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα της παρούσης. 

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν τη 
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συνημμένη στην παρούσα αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον 
καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων. 

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Α1. Υποψήφιοι/ες που ΔΕΝ εργάζονται στον Δημόσιο τομέα    (90 θέσεις) 

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες 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), 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 αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-
crete.gr  

Μετά την αποστολή, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτηση του 
παρελήφθη.  

Οι υποψήφιοι/ες ειδικευόμενοι νοσηλευτές/τριες, που πληρούν τις οριζόμενες 
προϋποθέσεις, καταχωρίζονται σε διακριτό κατάλογο της ομάδας υποψηφίων των μη 
εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα, ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ) και ταυτόχρονα σε όλους τους 
καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.  

Προϋποθέσεις- Απαραίτητα Δικαιολογητικά (άρθρο 3. Τ. Β’ 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.  

 
 Η υποβολή της αίτησης θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 14/7/2020 έως 27/7/2020 και 
(ήτοι εντός 10 εργασίμων ημερών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr  

 Πριν την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη 
στην παρούσα αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της 
διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων. 

 Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων 
ειδικευόμενων νοσηλευτών, που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας εντός τριών (3) 
ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Για την ακριβή ημερομηνία και τον 
τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία μας 
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μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπό της (http://www.hc-crete.gr). 

 

Α2. Υποψήφιοι που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα (24 θέσεις) 

Νοσηλευτές/τριες εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν, με 
απόσπαση, θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων 
ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, όπως ο συνημμένος Πίνακας 1. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά 
όλα τα πεδία του πρότυπου αρχείου της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης (2), που βρίσκεται 
αναρτημένο στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας (http://www.hc-crete.gr) σε επεξεργάσιμη 
μορφή, υπογράφουν και ακολούθως το σκανάρουν. Το αρχείο λαμβάνει ως όνομα το επίθετο 
του αιτούντος, ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματος και αποστέλλεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr   

Μετά την αποστολή, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτηση του 
παρελήφθη.  

Οι υποψήφιοι/ες ειδικευόμενοι νοσηλευτές/τριες, που πληρούν τις οριζόμενες 
προϋποθέσεις, καταχωρίζονται σε διακριτό κατάλογο της ομάδας υποψηφίων των μη 
εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα, ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ) και ταυτόχρονα σε όλους τους 
καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.  

Προϋποθέσεις- Απαραίτητα Δικαιολογητικά (άρθρο 3. Τ. Β’ 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.  

 

Η υποβολή της αίτησης θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 14/7/2020 έως 27/7/2020 και 
(ήτοι εντός 10 εργασίμων ημερών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr  

 Πριν την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη 
στην παρούσα αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της 
διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων. 

 Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων 
ειδικευόμενων νοσηλευτών, που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας εντός τριών (3) 
ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Για την ακριβή ημερομηνία και τον 
τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία μας 
μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπό της (http://www.hc-crete.gr) 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

             Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 4. Τ. Β’ ΦΕΚ 2656/30-6-2020: 

Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης των υποψηφίων ειδικευομένων Νοσηλευτών 
στους καταλόγους της κάθε κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ) της κάθε Ομάδας υποψηφίων (ΙΔΟΧ, Δημόσιου 
τομέα), που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα 
πλήρη δικαιολογητικά,  θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί 
από την Υπηρεσία μας την Πέμπτη 30/07/2020. 

Για τον τόπο και την ακριβή ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και για τις τεχνικές 
λεπτομέρειες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω νέας ανακοίνωσης 
στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας, το αργότερο έως την παραμονή της ημερομηνίας της 
κλήρωσης. 

Ο τελικός κατάλογος των νοσηλευτών/τριών που θα καλύψουν τις προκηρυχθείσες 
θέσεις ανά νοσοκομείο, σύμφωνα με την δηλωθείσα σειρά προτίμησης από τον καθένα 
υποψήφιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

 

                                                    ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Συνημμένα :  

 

1. Πίνακας (1)  Θέσεις Ειδικευομένων Νοσηλευτών /τριων Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 

ανά Νοσοκομείων 7
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης,  

2. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (1) που δεν εργάζεται στο Δημόσιο Τομέα για τη Συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής νοσηλευτών προς λήψη ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής 

Νοσηλευτικής  

3. Υπεύθυνη Δήλωση   

4. Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση (2) υποψηφίου που εργάζεται στο Δημόσιο Τομέα  για την κάλυψη 

θέσεων υπεράριθμων ειδικευομένων νοσηλευτών προς λήψη ειδικότητας Επείγουσας και 

Εντατικής Νοσηλευτικής  

5. 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» 

6. Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ. Α΄/30-05-2020) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

7
ΗΣ

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΔΥΠΕ 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ 

 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 

 

7
η
 

 

ΠΑΓΝΗ 

 

 

30 

 

8 

7
η
  

Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ –

ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

 

 

20 

 

5 

7
η
  

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 

 

15 

 

4 

7
η
  

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

 

10 
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7
η
  

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

15 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

90 
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