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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αρ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869/6-3-2012
Υπουργικής απόφασης (Β΄874) «Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των
Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ΄αρ. Α3α/οικ 38643/23-05-2017 (Β΄ 1907) όμοια».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 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).
β. του άρθρου 4 του ν.3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των
Νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις»
(Α΄43).
γ. του άρθρου 29 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄115).
2. 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).
3. Το υπ΄ αρ. 87/1986 Προεδρικό Διάταγμα «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (Α΄32).
4.Την αριθμ.Υ25/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

5. Την αριθμ. Β1α/10465/05-02-2018 εισήγηση της Γεν.Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
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6. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των περιστατικών που
προσέρχονται στα ΤΕΠ των Παιδιατρικών Νοσοκομείων και παράλληλη εναρμόνιση
με τα οριζόμενα στις υπ΄αρ. 28 της 147ης/11.3.1999 και 12 της 161ης/22.6.2000
Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, σχετικά με την
ειδικότητα των ιατρών που μπορούν να εξετάζουν τα παιδιά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Στο τέλος των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 7.1 της
υπ΄αριθμ.πρωτ.Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 Υπουργικής Απόφασης (Β΄874), όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Ειδικότερα για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π είτε των αμιγώς Παιδιατρικών Νοσοκομείων,
είτε των Νοσοκομείων που διαθέτουν Παιδιατρικά τμήματα / κλινικές δύναται να
προστίθενται οι ειδικότητες της Παιδιατρικής και της Χειρουργικής Παίδων».

Κατά τα λοιπά, η ως άνω τροποποιούμενη και συμπληρούμενη υπουργική
απόφαση, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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