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ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έναρξη Προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2017 -18, της 1 ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Σχετ. : α) Το αρ. Γ4α/Γ.Π.41136/6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας, του Υπουργείου
.
Υγείας.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Νόμου 1579/85
(ΦΕΚ 217/Α/85) δίνεται η δυνατότητα στους Νοσηλευτές-τριες να αποκτήσουν τις ειδικότητες
Νοσηλευτικής : Παθολογικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/Α/97) οι
Επισκέπτες-τριες Υγείας δύναται να αποκτήσουν την ειδικότητα της Ψυχικής Υγείας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και ενόψει του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 σας
στέλνουμε α) πίνακα με το πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα
νοσοκομεία αρμοδιότητάς μας, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών και β)
πίνακα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των
νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας που είναι στην αρμοδιότητα σας, ώστε να υποβάλουν τις
απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθ.
Α4/203/88 (ΦΕΚ106/Β/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις της αριθ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ /414/Β/05) Υπουργικής Απόφασης και της
Υ7β/Γ.Π.119460/10/2011 (ΦΕΚ β΄804) Απόφασης.

Οι σχετικοί φάκελοι και οι γνωμοδοτικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή
Συμβουλίων Διοίκησης ή Προέδρων καθώς και η μοριοδότησή τους να αποσταλούν στην υπηρεσία
μας πλήρεις, το αργότερο μέχρι και 31 - 08 - 2017, προκειμένου έγκαιρα να προβούμε στην επιλογή
των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το υπ’αρ. Γ4α/Γ.Π41136/6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας, του

Υπουργείου Υγείας.
.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :
-Υπουργείο Υγείας
Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας
Τμήμα Α΄ - Υπόψη κ. Χ. Μπαρώ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
-Τμ. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Δ.Σ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ



Αίτηση του ενδιαφερομένου σε τρία (3) το ανώτερο όριο, νοσηλευτικά ιδρύματα.



Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας Νοσηλευτή/τριας, (και όχι Βοηθού
Νοσηλευτή ή άλλου επαγγελματία υγείας ή διοικητικού υπαλλήλου) χορηγούμενο από την
Νοσηλευτική Επιτροπή ή τη Διευθύνουσα ή την Προϊσταμένη ή ελλείψει αυτών από τον
Προϊστάμενο Ιατρικής Υπηρεσίας.



Αντίγραφο τίτλου σπουδών.



Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει για τρία (2) τουλάχιστον
χρόνια στον φορέα από τον οποίο προέρχεται.



Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης γλώσσας.



Πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του νοσηλευτή
/τριας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα άσκησε
επιτυχώς.



Βεβαίωση του φορέα προέλευσης ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του
ενδιαφερόμενου για ειδικότητα.

Σημείωση :
Το πιστοποιητικό ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό της ηλικίας έχει καταργηθεί με την αρ. Υ7β/Γ.Π.
119460/10/2011 (ΦΕΚ/Β/804) Υπουργική απόφαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων έτους 2017 – 2018 της 1 ης Υ.Πε. Αττικής.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

9-10-2017

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

16-10-2017

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

09-10-2017

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

16-10-2017

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

16-10-2017

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

09-10-2017

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

16-10-2017

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

02-10-2017

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ»

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ»

Σημείωση : Οι αιτήσεις υπαλλήλων φορέων της αρμοδιότητάς μας, οι οποίες αφορούν σε προγράμματα
άλλων Υγειονομικών Περιφερειών, και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και αυτές θα αποσταλούν στην
υπηρεσία μας.

