
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ. 48587 
Κατανομή θέσεων ειδικευομένων Νοσηλευτών 

στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» 

και αναδιανομή κενών θέσεων των ειδικευομέ-

νων νοσηλευτών της «Επείγουσας και Εντατικής 

Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» στις νοσηλευ-

τικές ειδικότητες: α) «Ανακουφιστικής και Υπο-

στηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», β) «Γε-

ροντολογικής Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής 

Καρδιαγγειακών Παθήσεων», δ) «Ογκολογικής 

Νοσηλευτικής», ε) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», 

στ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και ζ) «Περιεγχειρη-

τικής Νοσηλευτικής», ανά Υγειονομική Περιφέ-

ρεια και Νοσοκομεία, από 1η.7.2021. 

 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 Π.Ν.Π. “Μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
“Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’104),

γ. του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης  - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

δ. του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41),

ε. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 81),

στ. του ν. 3252/2004 «Σύσταση ’Ένωσης Νοσηλευτών - 
Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’132),

ζ. της παρ. 10 των άρθρων 6, 8 και 13 του ν. 2889/2001 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37),

η. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),

θ. του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (Α’32),

ι. του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δι-
καιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων: α) Νοσηλευτικής, 
β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και 
δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοι-
ας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 159),

ια. του π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντο-
λογίας» (Α’ 167),

ιβ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

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

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Την υπό στοιχεία Υ4/2021 απόφαση με θέμα «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

3. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορι-
σμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγου-
σας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής 
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 
οικ.57113/2020 (Β’4041) και Γ6α/Γ.Π.74128/2021 
(Β’ 28) όμοιες, καθώς και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 
οικ.31888/21.05.2021 (Β’ 2216) απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας.

4. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική 
απόφαση «Αρμοδιότητες- Καθήκοντα Προϊσταμένων 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των 
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β’ 5622).

5. Τις από 30.06.2021, 1η.07.2021 και 5.07.2021 ειση-
γήσεις των Διοικήσεων των επτά (7) Υγειονομικών Περι-
φερειών με συνημμένους πίνακες (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), αναφορικά με τις υπολειπόμενες θέσεις 
στις νοσηλευτικές ειδικότητες της «Επείγουσας και Εντα-
τικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».

6. Την από 5.7.2021 εισήγηση του Γραφείου της Υφυ-
πουργού Ψυχικής Υγείας, αναφορικά με την κατανομή 
διακοσίων δέκα πέντε (215) θέσεων ειδικευομένων Νο-
σηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγεί-
ας» ανά Υ.Πε και Νοσοκομεία, σύμφωνα με τα έγγραφα: 
1η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 8287/23.02.2021, 2ηΥΠΕ: υπό στοιχεία 
ΔΑΑΔ12079/22.02.2021, 3ηΥΠΕ: υπό στοιχεία Δ3β/7539/
19.02.2021,4η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 7174/19.02.2021, 5η ΥΠΕ: υπ’ 

αρ. 13515/17.02.2021, 6η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 11140/19.02.2021, 
7η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 7864/22.02.2021.

7. Την από 7.07.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την αναδιανομή των 
κενών θέσεων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευ-
τικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτι-
κής Νοσηλευτικής», χρονικής περιόδου 2020-2021, στις 
λοιπές νοσηλευτικές ειδικότητες.

8. Την από 12.07.2021 εισήγηση του Γραφείου της Υφυ-
πουργού Ψυχικής Υγείας με συνημμένο πίνακα κατανο-
μής ειδικευομένων νοσηλευτών στην Ψυχική Υγεία ανά 
Υ.ΠΕ. και Νοσοκομεία.

9. Τις από 15.07.2021 και 16.07.2021 εισηγήσεις της 3ης 
και 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου) αντίστοιχα με συνημμένους πίνακες, αναφορικά 
με τις υπολειπόμενες θέσεις στις νοσηλευτικές ειδικότητες 
της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νο-
σηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».

10. Την αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης της παρε-
χόμενης φροντίδας υγείας και της παροχής αποτελεσμα-
τικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

11. Την υπό στοιχεία B1α/οικ.32659/26.05.2020 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α/
οικ. 45639/20.7.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

1. Κατανέμουμε διακόσιες δέκα πέντε (215) θέσεις ει-
δικευομένων Νοσηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευ-
τικής Ψυχικής Υγείας» ανά Υ.Πε και Νοσοκομεία, από την 
1.7.2021, ως ακολούθως:
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1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 215 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ Υ.ΠΕ. ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   
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*02035380308210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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