
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 
Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργα-

νικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου 

Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας 

των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστα-

τικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 29 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 115),

β. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίω-
ση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37),

γ. των άρθρων 4 και 5 του ν.3754/2009 «Ρύθμιση όρων 
απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμ-
φωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

δ. της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.1397/1987 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143),

2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),

3. το υπ'αριθμ.73/2015 προεδρικό διάταγμα «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

4. το υπ' αριθμ. 123/2016 προεδρικό διάταγμα «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

5. το υπ' αριθμ.125/2016 προεδρικό διάταγμα «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 210),

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/06-03-2012 
Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμη-
μάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομεί-
ων του Ε.Σ.Υ.» υπουργική απόφαση (Β' 874), όπως ισχύει,

7. την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144),

8. την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β΄ 2168),

9. την 2η ορθή επανάληψη των πρακτικών της 
υπ' αριθμ. 74ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ κατά την 
25/09/2017,

10. την υπ' αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.81297/31-10-2017 
εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
12.000.000€ ετησίως και θα καλυφθεί από την υπ' αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./216/25868/22.12.2016 ορθή επανάλη-
ψη πράξη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) 
οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ια-
τρών Ε.Σ.Υ. που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 
29 του ν.4486/2017, για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) 
στα κάτωθι Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Οι εν λόγω 
θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις 
του κάθε Νοσοκομείου, που προβλέπονται στους επι-
μέρους οργανισμούς λειτουργίας τους, καθ' υπέρβαση 
των οριζόμενων του υπ' αριθμ. 87/1986 προεδρικού 
διατάγματος (Α΄ 32).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Oι ανωτέρω οργανικές θέσεις ανήκουν στα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και αν προβλέπεται επιμέρους κατανομή των 
θέσεων αυτών στις οργανικές μονάδες τους (έδρα/αποκεντρωμένη), ενώ όσοι καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις 
υπηρετούν στις μονάδες στις οποίες έχει γίνει η κατανομή, συμβάλλοντας στη λειτουργία του αυτοτελούς ΤΕΠ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  

Υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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*02038840311170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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