ΑΔΑ: 6ΝΚΑ465ΦΥΟ-6ΜΩ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.07 13:56:32
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΦΕΚ 1907/Β΄/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
& ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Γ.Δημητράκου
Τηλέφωνο
: 2132161130
FΑΧ
: 2105239238
e-mail
: damy@moh.gov.gr

Αθήνα 23 /05 /2017
Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ.38643

ΘΕΜΑ : « Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012
(Β΄874) Υπουργικής απόφασης « Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης
των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄37), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄31) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παρ.7 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).
2. Το ν. 3754/09 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των Νοσοκομειακών γιατρών του
ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄43).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
4. Το αριθμ. 87/1986 Προεδρικό Διάταγμα «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (Α΄32).
5. Τα πρακτικά της 57ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., κατά την 15-01-2016.
6. Την αρ. Γ.Π. οικ. 7760/02-02-2016 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας «Εφημερίες
Γενικών Ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών» ( ΤΕΠ).
7.Την αριθμ.Υ25/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).
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8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 32238/28-04-2017 εισήγηση της Γεν.Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την ανάγκη βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών και της αποτελεσματικότερης
διαχείρισης των περιστατικών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Η παράγραφος 7.1 της αριθμ.πρωτ.Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 (Β΄874)
Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
7.1 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ.
5 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει, συνιστάται ικανός αριθμός θέσεων ιατρικού
προσωπικού, και κατ’ ελάχιστον, όπως παρακάτω:
α) Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ,ειδικότητας Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –
διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας.
β) Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α΄, και μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ του κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής
ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας.
γ) Ο αριθμός των ιατρών της επόμενης παραγράφου (7.2) που στελεχώνουν το
Τ.Ε.Π., παραμένει ως έχει κατ’ ελάχιστον και διαμορφώνεται αντίστοιχα, κατά
περίπτωση.
Β) Στην παρ.7.4 της αριθμ.Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 (Β΄874) Υπουργικής
Απόφασης προστίθεται παράγραφος 7.4.1, ως ακολούθως:
7.4.1 Για την περαιτέρω ενίσχυση των ΤΕΠ με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και
προκειμένου η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών να γίνεται με τον πλέον
αποτελεσματικό τρόπο, πέραν των ιατρών με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που
προσλαμβάνονται σε οργανική θέση στα ΤΕΠ νοσοκομείων, με απόφαση του
Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες
εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων ΠΕΔΥ, δύνανται να συνεισφέρουν επικουρικά
και να πραγματοποιούν εφημερίες στα ανωτέρω τμήματα και ειδικευμένοι ιατροί
με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ (κέντρα υγείας, πρώην
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μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά
Ιατρεία).
Κατά τα λοιπά, η ως άνω τροποποιούμενη και συμπληρώμενη Υπουργική απόφαση,
εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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