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1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 

1.1 ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Θ Επείγουςα Ιατρικι είναι μία ςαφϊσ κακοριςμζνθ ιατρικι ειδικότθτα που βαςίηεται ςτισ 
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ, που απαιτοφνται για τθν πρόλθψθ, διάγνωςθ και 
διαχείριςθ των αςκενϊν με ζνα φάςμα αδιαφοροποίθτων οξζων και επειγουςϊν εκφάνςεων των 
νόςων ι του τραφματοσ ανεξάρτθτα θλικίασ και φφλου.1 Είναι μια ειδικότθτα, ςτθν οποία ο χρόνοσ 
είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ.  

Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Εταιρεία Επείγουςασ Ιατρικισ θ πρακτικι τθσ Επείγουςασ 
Ιατρικισ περιλαμβάνει προ-νοςοκομειακι και ενδο-νοςοκομειακι διαλογι, αναηωογόνθςθ, αρχικι 
εκτίμθςθ και διαχείριςθ αδιαφοροποίθτων ζκτακτων και επειγόντων περιςτατικϊν μζχρι τθν ζξοδο 
τουσ ι τθ μεταβίβαςι τουσ ςτισ φροντίδεσ άλλου γιατροφ ι επαγγελματία υγείασ.

1
 Επίςθσ 

περιλαμβάνει ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ προ-νοςοκομειακϊν και ενδο-νοςοκομειακϊν 
ςυςτθμάτων Επείγουςασ Ιατρικισ. 

Τα Τμιματα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν αποτελοφν το ςθμείο αναφοράσ όλων των ιατρικϊν 
επειγόντων και ο κφριοσ χϊροσ άςκθςθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ με ζνα ευρφ φάςμα 
δραςτθριοτιτων:2  

 αναγνϊριςθ (διαλογι) και  αντιμετϊπιςθ αςκενϊν με απειλθτικζσ καταςτάςεισ για τθ ηωι 
και τθ λειτουργία μζλουσ ι οργάνου  

 υποςτιριξθ βαρζωσ παςχόντων ζωσ ότου είναι διακζςιμθ κλίνθ ΜΕΘ  

 ςτακεροποίθςθ αςκενϊν που χριηουν διακομιδισ 

 διάγνωςθ και αρχικι αντιμετϊπιςθ αςκενϊν από όλο το φάςμα νόςων ι τραφματοσ, που 
χριηουν εξειδικευμζνθσ φροντίδασ ι / και ειςαγωγισ ςτο νοςοκομείο  

 νοςθλεία αςκενϊν που χρειάηονται ολιγόωρθ παραμονι για διαγνωςτικοφσ ι 
κεραπευτικοφσ λόγουσ  

 αντιμετϊπιςθ απλϊν καταςτάςεων και ζξοδο με οδθγίεσ  

 ιατρικι κάλυψθ τθσ Ρρονοςοκομειακισ Επείγουςασ Ιατρικισ (διαςφνδεςθ ΤΕΡ-ΕΚΑΒ) 

 ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ Μαηικϊν Καταςτροφϊν και Απωλειϊν 
Υγείασ. 

Θ παροχι επειγουςϊν ιατρικϊν φροντίδων υψθλϊν προδιαγραφϊν απαιτεί γιατροφσ με 
ειδικι εκπαίδευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι, γιατί αυτόσ είναι ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ (με 
κλινικά όςο και οικονομικά κριτιρια) για να παραςχεκοφν υψθλισ ποιότθτασ φροντίδεσ κατά τθ 
διάρκεια των κρίςιμων αρχικϊν ςταδίων μιασ επείγουςασ κεραπείασ. 

Ρροκειμζνου να εναρμονιςτεί θ Ελλάδα με τθν υπόλοιπθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςον αφορά τθν 
παροχι αποτελεςματικϊν Επειγουςϊν Ιατρικϊν Φροντίδων, πρζπει να αναπτφξει αφενόσ 
αυτόνομα, οργανωτικά, κλινικά και χωροταξικά, Τμιματα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν, και αφετζρου 
τθν ειδικότθτα ι εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι. 

                                                           
1 Ευρωπαϊκι Εταιρεία Επείγουςασ Ιατρικισ (EuSEM). Ρολιτικι Στρατθγικισ για τθν Επείγουςα Ιατρικι Στθν 

Ευρϊπθ (Policy Statement). Σεπτζμβριοσ 2007. 
2 Ελζνθ Αςκθτοποφλου. Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν: Οργάνωςθ & Ανάπτυξθ. Ιανουάριοσ 2009. 

http://www.ygeianet.gr 
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1.2 ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Θ ειδικότθτα τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ είναι επίςθμα αναγνωριςμζνθ ςε περιςςότερεσ από 46 
χϊρεσ διεκνϊσ. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ θ Επείγουςα Ιατρικι αναγνωρίςτθκε επίςθμα ωσ 
ανεξάρτθτθ ιατρικι ειδικότθτα από το 1993 με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ 1993/16 και 2005/36/ΕΚ3. 
Σιμερα, θ πλειοψθφία των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει αναγνωρίςει τθν Επείγουςα 
Ιατρικι είτε ωσ κφρια ειδικότθτα (ςε 16 κράτθ μζλθ4) είτε ωσ εξειδίκευςθ (4 κράτθ μζλθ5). Θ Ελλάδα 
ανικει ςτθ μειονότθτα των κρατϊν μελϊν6 που θ Επείγουςα Ιατρικι δεν είναι αναγνωριςμζνθ 
ειδικότθτα ι εξειδίκευςθ. 

Στθν Ελλάδα, θ Ολομζλεια του ΚΕΣΥ ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ 29/221 τθσ 25.6.2009 αποφάςιςε 
τθν κακιζρωςθ και κεςμοκζτθςθ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ωσ Ιατρικήσ Εξειδίκευςησ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι και ςτθ χϊρα μασ κα αποτελζςει τον 
κφριο μοχλό διαςφάλιςθσ ζνόσ ελάχιςτου επιπζδου ποιοτικισ παροχισ Επειγουςϊν Ιατρικϊν 
Φροντίδων ςτα Τμιματα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν, τα οποία μζχρι ςιμερα αποτελοφν μια 
παραμελθμζνθ πραγματικότθτα των Ελλθνικϊν Νοςοκομείων. Θ εξειδίκευςθ κα ςυμβάλλει ςτθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των ΤΕΡ ωσ αυτόνομων λειτουργικά τμθμάτων με ςτελζχωςθ με 
γιατροφσ εξειδικευμζνουσ ςτθν παροχι Επειγουςϊν Ιατρικϊν Φροντίδων.  

Οι προτάςεισ που ακολουκοφν αφοροφν: 
1. Ανάπτυξθ, Ταξινόμθςθ και Στελζχωςθ των ΤΕΡ 
2. Εκπαιδευτικά Κζντρα Επείγουςασ Ιατρικισ  
3. Εκπαιδευτικι Διαδικαςία 
4. Ρρόγραμμα και Αντικείμενα Εξειδίκευςθσ 
5. Αξιολόγθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ και Τελικζσ Εξετάςεισ.  

2. ΆΡΘΡΟ – ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΘ ΣΩΝ ΣΕΠ 

Πλα τα Γενικά Νοςοκομεία του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ με > 110 κλίνεσ και με ελάχιςτο 
μηνιαίο αριθμό εφημεριών δεκαπζντε (15), πρζπει να αναπτφξουν Σμήματα Επειγόντων 
Περιςτατικών (ΤΕΡ) ωσ ανεξάρτθτα διοικθτικά, λειτουργικά και χωροταξικά τμιματα, ξεχωριςτά 
από τα εξωτερικά ιατρεία που αντιμετωπίηουν τα χρόνια περιςτατικά.  

Ο μζγιςτοσ αριθμόσ ημερήςιων προςελεφςεων, που μπορεί να αντιμετωπίςει το ΤΕΡ ενόσ 
νοςοκομείου ι ομάδασ νοςοκομείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 500 προςελεφςεισ. Ράνω από 
το επίπεδο των 500 προςελεφςεων πρζπει να λειτουργεί και δεφτερο ΤΕΡ ςτθν ίδια περιοχι. 

2.1 ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ ΣΩΝ ΣΕΠ  

Θ κατηγορία του ΣΕΠ εξαρτάται από τον αρικμό των κλινϊν και τθν αυτονομία του  
νοςοκομείου ςε κλινικζσ, μονάδεσ και εργαςτιρια, τον όγκο των προςελεφςεων ανά εφθμερία, και 

                                                           
3 Οδθγία 2005/36/ΕΚ του ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 

ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων. Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
L255/83, 30.9.2005. 

4 Βζλγιο, Βουλγαρία, Εςκονία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιςπανία, Λάτβια, Μάλτα, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Τςεχία, Ρολωνία, ουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία. 

5 Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Σουθδία. 
6 Αυςτρία, Γερμανία, Ελλάδα, Κφπροσ, Λικουανία, Λουξεμβοφργο, Ρορτογαλία. 
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τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ. Με βάςθ τα ανωτζρω προτείνεται να αναπτυχκοφν ΣΕΠ τριών 
επιπζδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,7 ωσ ακολοφκωσ. 

 ΤΕΠ επιπζδου ΙΙΙ ςε Νοςοκομεία με > 450 κλίνεσ:  
o ςε 21 Ρανεπιςτθμιακά και Γενικά Νοςοκομεία με 12.675 αναπτυγμζνεσ 

νοςθλευτικζσ κλίνεσ (Ραράρτθμα Ι), 
o 7 τουλάχιςτον από τα ανωτζρω ΤΕΡ πρζπει να αποτελζςουν τα πρώτα 

Εκπαιδευτικά Κζντρα Εξειδίκευςησ ςτην Επείγουςα Ιατρική ςε ομότιμα 
κατανεμθμζνα Ρανεπιςτθμιακά ι Γενικά Νοςοκομεία. 

 ΤΕΠ επιπζδου ΙΙ ςε Νοςοκομεία με 200 – 440 κλίνεσ: 
o ςε 27 Γενικά Νοςοκομεία με περίπου 7.500 νοςθλευτικζσ κλίνεσ (Ραράρτθμα ΙΙ). 

 ΤΕΠ επιπζδου Ι ςε Νοςοκομεία με 110 - 200 κλίνεσ:  
o ςε 28 Γενικά Νοςοκομεία με περίπου 4.300 νοςθλευτικζσ κλίνεσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

 ΤΕΠ Γενικών Νοςοκομείων - Κζντρων Υγείασ με < 100 κλίνεσ: 
o ςε 31 Γενικά Νοςοκομεία - Κζντρα Υγείασ με περίπου 1.950 νοςθλευτικζσ κλίνεσ 

(Ραράρτθμα ΙV). 

Στα 4 Νοςοκομεία Παίδων πρζπει να  αναπτυχκοφν ΣΕΠ, αντίςτοιχθσ κατθγορίασ με αυτά 
των Γενικϊν Νοςοκομείων.  

Δεν προβλζπεται θ ανάπτυξθ Γενικϊν ΤΕΡ ςτα υπόλοιπα 20 Ειδικά Νοςοκομεία (Μαιευτιρια, 
Ψυχιατρικά, Λοιμϊδθ, Αντικαρκινικά). 

2.2 ΣΕΛΕΧΩΘ ΣΩΝ ΣΕΠ 

Τα ΤΕΡ ςτελεχϊνονται από πυρήνα ειδικευμζνων γιατρών με πλήρη απαςχόληςη ςτο ΣΕΠ 
που ζχουν τθν ευκφνθ και το ςυντονιςμό λειτουργίασ του Τμιματοσ. Οι γιατροί αυτοί πρζπει να 
είναι ςε κζςθ να διαχειρίηονται διαγνωςτικά και κεραπευτικά όλα τα επείγοντα περιςτατικά, ωσ 
ακολοφκωσ8: 

 υποδοχι και διαλογι των αςκενϊν,  

 αναηωογόνθςθ και άμεςθ αντιμετϊπιςθ και εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ όλων των 
οργανικϊν ςυςτθμάτων,  

 ιεράρχθςθ και ςυντονιςμό των διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν προτεραιοτιτων,  

 εκτζλεςθ απλϊν χειρουργικϊν πράξεων (π.χ. ςυρραφι τραφματοσ, τοποκζτθςθ 
γυψονάρκθκα),  

 διαχείριςθ κλινικϊν και παρακλινικϊν δεδομζνων,  

 βραχφχρονθ περίκαλψθ των βαρζωσ παςχόντων ςε περιβάλλον αυξθμζνθσ 
φροντίδασ ςτο ΤΕΡ,  

 διεκπεραίωςθ τθσ ιατρικισ επικοινωνίασ με τα νοςθλευτικά τμιματα του 
νοςοκομείου, τθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ και το ΕΚΑΒ, 

 ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό τθσ Ομάδασ Αντιμετϊπιςθσ των 
Ενδονοςοκομειακϊν Επειγόντων ςε 24ωρθ βάςθ  

 ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και διεκπεραίωςθ των διανοςοκομειακϊν διακομιδϊν 
των βαρζωσ παςχόντων αςκενϊν. 

Οι γιατροί του ΤΕΡ ςυνεπικουροφνται, όποτε και εάν χρειαςτεί, από τουσ εφημερεφοντεσ 
ειδικευμζνουσ γιατροφσ του νοςοκομείου, οι οποίοι καλοφνται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ειδικζσ 
ανάγκεσ των αςκενϊν.  

                                                           
7 Ελζνθ Αςκθτοποφλου. Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (βλζπε ανωτζρω). 
8 Ρρόταςθ προσ τον Υπουργό Υγείασ & Ρρόνοιασ κ. Α. Ραπαδόπουλο των Εταιρειϊν ΕΑΕ, ΕΕΕΘ, ΕΑΕΙΒΕ για τθν 

«Οργάνωςθ και Λειτουργία Τμθμάτων Επειγόντων Ρεριςτατικϊν», 20 Μαΐου 2002. 



 

 

 

Σελίσ 8 από 39 

 

Στισ περιφζρειεσ όπου το ΕΚΑΒ διακζτει επαρκι ιατρικι ςτελζχωςθ, οι γιατροί του ΕΚΑΒ 
προτείνεται να ςυμμετζχουν ςτη λειτουργία του ΣΕΠ καλφπτοντασ μζροσ των αναγκϊν του ςε 
ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό, ςτα  πλαίςια  τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ ςτο ΕΚΑΒ. Αυτό 
κα ςυντελζςει ςτθν καλφτερθ ςυνεργαςία και διαςφνδεςθ μεταξφ ΕΚΑΒ και ΤΕΡ. 

Στο ΤΕΡ πρζπει να αςκοφνται με πλιρθ απαςχόλθςθ και εφθμερίεσ οι ειδικευόμενοι γιατροί 
των βαςικών κλινικών ειδικοτήτων (Αναιςκθςιολογία, Γενικι Ιατρικι, Γυναικολογία, Καρδιολογία, 
Ρακολογία, Ρνευμονολογία, Ορκοπαιδικι, Νευρολογία, Χειρουργικι και ΩΛ) για 3 ζωσ 6 μινεσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ ειδίκευςισ τουσ (με αντίςτοιχθ προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τισ 
ειδικότθτεσ). 

2.2.1 Ιατρικι Στελζχωςθ ΤΕΠ - Εκπαιδευτικϊν Κζντρων  

Θ ελάχιςτθ ςτελζχωςθ των ΤΕΡ που είναι Εκπαιδευτικά Κζντρα Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα 
Ιατρικι με γιατροφσ πλήρουσ και αποκλειςτικήσ απαςχόληςησ είναι: 

 ζνασ (1) Διευθυντήσ και οκτώ (8) Επιμελητζσ για το βαςικό επίπεδο των 30.000 
ετιςιων προςελεφςεων ςτο ΤΕΡ 

 προςαφξηςη κατά ζναν (1) Επιμελητή για κάκε 15.000 ετιςιεσ προςελεφςεισ ςτο ΤΕΡ, 
πάνω από το βαςικό επίπεδο των 30.000. 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εξειδίκευςθσ τα προςόντα των γιατρϊν πλιρουσ 
και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είναι τα ακόλουκα πζραν από τα προβλεπόμενα από το νόμο 
2519/19979: 

Για τον Διευθυντή του ΣΕΠ - Εκπαιδευτικοφ Κζντρου: 

 τίτλο ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ςε χϊρα του εξωτερικοφ με 
αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ 

 ι απονομι του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ (βλζπε άρκρο 3.4) 

 ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ Υπουργικζσ αποφάςεισ 
Α1α/οικ.10511/1998, Υ4α/οικ.4472/2003, ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007 και 
Υ4α/οικ.91001/200910 και τριετή (3ετή) εμπειρία ςε οργανωμζνα ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ 
του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ  

 ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ παραπάνω Υπουργικζσ αποφάςεισ 
και επταετή (7ετή) αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτο ΕΚΑΒ ςυν τουλάχιςτον ζνα χρόνο 
απαςχόλθςθσ ςε οργανωμζνα ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ και Ριςτοποιθτικό Επάρκειασ ςτθν 
Ρρονοςοκομειακι Επείγουςα Ιατρικι (ΕΡΙ). 

Για τουσ Επιμελητζσ του ΣΕΠ - Εκπαιδευτικοφ Κζντρου: 

 τίτλο ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ςε χϊρα του εξωτερικοφ με 
αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ 

                                                           
9 Νόμοσ 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') «Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ, οργάνωςθ 

των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το φάρμακο και άλλεσ διατάξεισ». 

10 Α1α/οικ.10511/1998 (ΦΕΚ 993/τ.Β’/22.9.1998) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τμιματοσ Επειγόντων 
Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) ςτα Νοςοκομεία τθσ Χϊρασ»,  

Υ4α/οικ.4472/2003 (ΦΕΚ 32/τ.Β’/20.1.2003) «Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του 
Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) των νοςοκομείων του ΕΣΥ»,  

ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007 (ΦΕΚ 1900/τ.Β’/14.9.2007): «Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και 
ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) των νοςοκομείων του ΕΣΥ», και  

Υ4α/οικ.91001/2009 (ΦΕΚ 1483/τ.Β’/23.7.2009): «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
Υ4α/117448/07 (ΦΕΚ 1900/Β/14.9.2007) υπουργικισ απόφαςθσ «Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και 
ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) των νοςοκομείων του ΕΣΥ». 
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 ι απονομι του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ (βλζπε άρκρο 3.4) 

 ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ Υπουργικζσ αποφάςεισ 
Α1α/οικ.10511/1998, Υ4α/οικ.4472/2003 και ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007. 

Τα προςόντα αυτά πρζπει να ανακεωρθκοφν για τισ επόμενεσ κρίςεισ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ των πρϊτων εξειδικευόμενων. Θ διαδικαςία επιλογισ των Δ/ντϊν και 
ειδικευμζνων γιατρϊν των ΤΕΡ των Εκπαιδευτικϊν Κζντρων πρζπει να περιλαμβάνει προςωπική 
ςυνζντευξη του υποψιφιου, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ προςωπικότθτα και οι ικανότθτζσ τουσ 
για τθν ανάπτυξθ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ.  

2.2.2 Ιατρικι Στελζχωςθ ΤΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ  

Θ ελάχιςτθ ςτελζχωςθ των ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ με γιατροφσ πλήρουσ και αποκλειςτικήσ 
απαςχόληςησ για τουλάχιςτον 15 εφθμερίεσ μθνιαία των ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ και για κακθμερινι 
εφθμερία των ΤΕΡ επιπζδου ΙΙ είναι: 

 ζνασ (1) Διευθυντήσ και ζξι (6) Επιμελητζσ για το βαςικό επίπεδο των 30.000 ετιςιων 
προςελεφςεων ςτο ΤΕΡ 

 προςαφξηςη κατά ζναν (1) Επιμελητή για κάκε 20.000 ετιςιεσ προςελεφςεισ ςτο ΤΕΡ, 
πάνω από το βαςικό επίπεδο των 30.000. 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εξειδίκευςθσ τα προςόντα των γιατρϊν πλιρουσ 
και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είναι τα ακόλουκα πζραν από τα προβλεπόμενα από το νόμο 
2519/1997: 

Για τον Διευθυντή του ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ: 

 τίτλο εξειδίκευςθσ ι ειδικότθτασ Επείγουςασ Ιατρικισ ςε χϊρα του εξωτερικοφ με 
αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ  

 ι απονομι του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ (βλζπε άρκρο 3.4) 

 ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ Υπουργικζσ αποφάςεισ 
Α1α/οικ.10511/1998, Υ4α/οικ.4472/2003, ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007 και 
Υ4α/οικ.91001/2009 και διετή (2ετή) εμπειρία ςε ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ ι τριετή (3ετή) 
εμπειρία ςε ΤΕΡ επιπζδου ΙΙ, 

 ι εξαετή (6ετή) αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτο ΕΚΑΒ και Ριςτοποιθτικό Επάρκειασ 
ςτθν Ρρονοςοκομειακι Επείγουςα Ιατρικι (ΕΡΙ). 

Για τουσ Επιμελητζσ του ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ: 

 τίτλο εξειδίκευςθσ ι ειδικότθτασ Επείγουςασ Ιατρικισ ςε χϊρα του εξωτερικοφ με 
αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ 

 ι απονομι του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ (βλζπε άρκρο 3.4) 

 ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ Υπουργικζσ αποφάςεισ 
Α1α/οικ.10511/1998, Υ4α/οικ.4472/2003 και ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007. 

Τα παραπάνω προςόντα πρζπει να ανακεωρθκοφν για τισ επόμενεσ κρίςεισ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των πρϊτων εξειδικευόμενων.  

2.2.3 Ιατρικι Στελζχωςθ ΤΕΠ επιπζδου Ι  

Θ ελάχιςτθ ςτελζχωςθ των ΣΕΠ επιπζδου Ι με γιατροφσ πλήρουσ και αποκλειςτικήσ 
απαςχόληςησ είναι: 

 ζνασ (1) Διευθυντήσ και  

 τρεισ (3) Επιμελητζσ. 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εξειδίκευςθσ τα προςόντα του Δ/ντή και των 
Επιμελητών του ΣΕΠ επιπζδου Ι είναι τα προβλεπόμενα από το νόμο 2519/1997 και τισ Υπουργικζσ 
αποφάςεισ Α1α/οικ.10511/1998, Υ4α/οικ.4472/2003 και ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007. 
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2.2.4 Νοςθλευτικό Προςωπικό 

Τα ΤΕΡ ςτελεχϊνονται με μόνιμο νοςθλευτιό προςωπικό, ςε αρικμό ανάλογο προσ τισ 
απαιτιςεισ του ΤΕΡ όςον αφορά όγκο προςελεφςεων, αρικμό εξεταςτθρίων, αρικμό κλινϊν 
Βραχείασ Νοςθλείασ, και άλλεσ ανάγκεσ. Το προςωπικό αυτό πρζπει να ζχει τισ απαιτοφμενεσ 
δεξιότθτεσ για τθν υποδοχι, διαλογι, αντιμετϊπιςθ και περίκαλψθ των επειγόντων περιςτατικϊν 
μζςα από αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ και εξειδίκευςθσ. 

2.2.5 Λοιπό Προςωπικό ΤΕΠ 

Στα ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ απαςχολείται προςωπικό παραϊατρικό, διοικητικό και βοηθητικό, 
όπωσ: κοινωνικοί λειτουργοί, παραςκευαςτζσ, γραμματείσ, τραυματιοφορείσ, φφλακεσ, κλπ. 

2.3 ΣΑΔΙΑ ΣΕΛΕΧΩΘ ΣΩΝ ΣΕΠ 

Θ ςτελζχωςθ των ΤΕΡ των Γενικϊν Νοςοκομείων προβλζπεται να γίνει ςε τζςςερα ςτάδια με 
προοπτικι 10ετίασ και προβλεπόμενο ςυνολικό αρικμό κατ΄ελάχιςτον 480 και μζγιςτο 630 
γιατρών αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ (Ρίνακασ 1). Για τα ΤΕΡ των Γενικϊν Νοςοκομείων – Κζντρων 
Υγείασ (< 100 κλίνεσ) δεν προβλζπεται αυτόνομθ ιατρικι ςτελζχωςθ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ ενόσ ΤΕΡ ςτο ςχεδιαςμό ανάπτυξθσ και ςτελζχωςθσ 
του είναι θ κατ’ ελάχιςτον  εφημερία κάκε δεφτερθ θμζρα (15 θμζρεσ μθνιαία), με ςτόχο τθν 
κακθμερινι εφθμερία το αργότερο εντόσ  10ετίασ. 

1. τάδιο Πρώτο: τελζχωςη εντόσ ενόσ (1) ζτουσ των ΣΕΠ των 7 Εκπαιδευτικών Κζντρων 
Επείγουςασ Ιατρικήσ  

Σε πρϊτθ φάςθ πρζπει να ςτελεχωκοφν τα ΤΕΡ που κα αποτελζςουν Εκπαιδευτικά Κζντρα 
(βλζπε άρκρο 3.1). Θ διαδικαςία αυτι πρζπει να ζχει ολοκληρωθεί εντόσ ενόσ ζτουσ.  

Τα πρϊτα Ε.Κ. υπολογίηεται να εκπαιδεφουν περίπου 40 – 50 γιατροφσ ςτην Επείγουςα 
Ιατρική ανα διετία. Οι γιατροί αυτοί ςτθ ςυνζχεια κα αποτελζςουν ςε μεγάλο βακμό τον πυρινα 
ςτελζχωςθσ των ΤΕΡ ςε ειδικευμζνο προςωπικό ςε βάκοσ 10ετίασ. 

Ο ελάχιςτοσ προβλεπόμενοσ ςυνολικόσ αρικμόσ Δ/ντϊν και επιμελθτϊν για το ςτάδιο αυτό 
είναι περίπου 60 ειδικευμζνοι γιατροί και ο μζγιςτοσ προςαυξθμζνοσ κατά  50 % περίπου ανάλογα 
με τισ ετιςιεσ προςελεφςεισ (βλζπε 2.2.1) για τουλάχιςτον 15 εφθμερίεσ μθνιαία. 

2. τάδιο Δεφτερο: τελζχωςη εντόσ τριών (3) ζωσ πζντε (5) ετών των ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ των 14 
Περιφερειακών και Γενικών Νοςοκομείων με > 450 κλίνεσ  

Θ ςτελζχωςθ αυτϊν των ΤΕΡ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 3 ζωσ 5 ετών. 

Ο ελάχιςτοσ προβλεπόμενοσ ςυνολικόσ αρικμόσ Δ/ντϊν και επιμελθτϊν για το ςτάδιο αυτό 
είναι περίπου 100 ειδικευμζνοι γιατροί και ο μζγιςτοσ προςαυξθμζνοσ κατά  50 % περίπου 
ανάλογα με τισ ετιςιεσ προςελεφςεισ (βλζπε 2.2.2) για τουλάχιςτον 15 εφθμερίεσ μθνιαία. 

3. τάδιο Σρίτο: τελζχωςη εντόσ 5 ζωσ 8 ετών των ΣΕΠ επιπζδου ΙΙ των 27  Γενικών 
Νοςοκομείων με 200-440 κλίνεσ 

Θ ςτελζχωςθ αυτϊν των ΤΕΡ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 5 ζωσ 8 ετών. 

Ο ελάχιςτοσ προβλεπόμενοσ ςυνολικόσ αρικμόσ Δ/ντϊν και επιμελθτϊν για το ςτάδιο αυτό 
είναι περίπου 210 ειδικευμζνοι γιατροί και ο μζγιςτοσ προςαυξθμζνοσ κατά  50 % περίπου 
ανάλογα με τισ ετιςιεσ προςελεφςεισ (βλζπε 2.2.2), λόγω τθσ κακθμερινισ εφθμερίασ των ΤΕΡ 
επιπζδου ΙΙ και των αναγκϊν ςε διακομιδζσ. 
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4. τάδιο Σζταρτο: τελζχωςη εντόσ οκτώ (8) ζωσ δζκα (10) ετών των ΣΕΠ επιπζδου Ι των 28 
Γενικών Νοςοκομείων με 110-200 κλίνεσ 

Θ ςτελζχωςθ αυτϊν των ΤΕΡ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 8 ζωσ 10 ετών. 

Ο προβλεπόμενοσ ςυνολικόσ αρικμόσ Δ/ντϊν και επιμελθτϊν για το ςτάδιο αυτό είναι 
περίπου 110 ειδικευμζνοι γιατροί (βλζπε 2.2.3) λόγω τθσ κακθμερινισ εφθμερίασ των ΤΕΡ 
επιπζδου ΙΙ και των αναγκϊν ςε διακομιδζσ. 

Πίνακασ 1. Ρρογραμματιςμόσ ςτελζχωςθσ με προοτικι 10ετίασ των ΤΕΡ όλων των Γενικών 
Νοςοκομείων (εξαιροφνται τα 25 Ειδικά Νοςοκομεία). 

 Αριθμόσ 
Νοςοκομείων 

Αριθμόσ 
Κλινών 

Γιατροί ΣΕΠ πλήρουσ απαςχόληςησ Προοπτική 
ολοκλήρωςησ 

Ελάχιςτοσ αριθμόσ Μζγιςτοσ αριθμόσ 

ΣΕΠ-Ε.Κ.  7 4.650 60 90 1 ζτοσ 

ΣΕΠ ΙΙΙ  
(Ν > 450 κλίνεσ) 

14 8.030 100 150 3ετία-5ετία 

ΣΕΠ ΙΙ  
(Ν 200-440 κλίνεσ) 

27 7.510 210 280 5ετία-8ετία 

ΣΕΠ Ι  
(Ν 110-200 κλίνεσ) 

28 4.330 110 110 8ετία-10ετία 

ΣΕΠ ΓΝ-ΚΤ  
(< 100 κλίνεσ) 

31 1.980 0 0  

ΤΝΟΛΟ 107 26.500 480 630  

2.4 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΩΝ ΣΕΠ  

Θ διοικθτικι και χωροταξικι οργάνωςθ και λειτουργία των ΤΕΡ εξαρτάται από τθν κατθγορία 
του ΤΕΡ.  

2.4.1 Διοικθτικι και Χωροταξικι Οργάνωςθ ΤΕΠ Επιπζδου ΙΙΙ  

Περιφερειακά ή Γενικά Νοςοκομεία με > 450 κλίνεσ (Ραράρτθμα 1) οφείλουν να 
αναπτφξουν ΤΕΡ ωσ ανεξάρτθτα διοικθτικά τμιματα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 αυτονομία ςε ιατρικό, νοςθλευτικό, διοικθτικό και παραϊατρικό προςωπικό 

 κατ’ ελάχιςτον 15 εφθμερίεσ μθνιαία  

 χωροταξικι αυτοτζλεια   

 πυρινα ιατρικισ ςτελζχωςθσ με Δ/ντι και Επιμελθτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο ΤΕΡ 

 ςυνεπικοφριςθ από ειδικευμζνουσ γιατροφσ  

 άςκθςθ ειδικευόμενων γιατρϊν των βαςικϊν ειδικοτιτων για ςυγκεκριμζνα 
διαςτιματα  

 νοςθλευτικι ςτελζχωςθ με Ρροϊςταμζνθ και μόνιμο νοςθλευτικό προςωπικό. 

Το ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ πρζπει να είναι χωροταξικά ανεξάρτητο από τα εξωτερικά ιατρεία και να 
διακζτει τουσ ακόλουκουσ χϊρουσ διάγνωςθσ, άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ και παρακολοφκθςθσ, κακϊσ 
και υποςτιριξθσ και διοίκθςθσ: 

 γραμματεία και υποδοχι αςκενϊν 

 δφο χωριςτζσ ειςόδουσ, μία για περιπατθτικοφσ αςκενείσ και μία για φορεία 

 εξεταςτιριο διαλογισ αςκενϊν 
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 αίκουςα αναηωογόνθςθσ και αντιμετϊπιςθσ αςκενϊν με υπερεπείγοντα 
προβλήματα, με τουλάχιςτον 3 πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ κλίνεσ για ΤΕΡ 30.000 ετιςιων 
προςελεφςεων και προςαφξθςθ ανάλογθ του μεγζκουσ του νοςοκομείου 

 εξεταςτικζσ κλίνεσ για αςκενείσ με οξζα προβλήματα με τον αντίςτοιχο νοςθλευτικό 
ςτακμό  

 αίκουςα αντιμετϊπιςθσ αςκενϊν με ήςςονα τραφματα 

 αίκουςα γφψου 

 ακτινολογικό εργαςτιριο (εντόσ του τμιματοσ ι ςε άμεςθ γειτνίαςθ και ιςόπεδθ 
προςπζλαςθ) 

 χωριςτοφσ χϊρουσ (εξεταςτιρια και αναμονι) για τθν αντιμετϊπιςθ παιδιατρικϊν 
αςκενϊν 

 κλίνεσ βραχείασ νοςθλείασ 

 χϊρο απομόνωςθσ για λοιμϊδθ νοςιματα και χϊρο απολφμανςθσ αςκενϊν  

 χϊρο αναμονισ 

 βοθκθτικοφσ χϊρουσ.  

2.4.2 Ανάπτυξθ και Οργάνωςθ ΤΕΠ Επιπζδου ΙΙ  

Γενικά Νοςοκομεία με 200 - 440 κλίνεσ (Ραράρτθμα 2) οφείλουν να αναπτφξουν ΤΕΡ ωσ 
ανεξάρτθτα διοικθτικά τμιματα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 αυτονομία ςε ιατρικό, νοςθλευτικό, διοικθτικό και παραϊατρικό προςωπικό 

 κακθμερινι εφθμερία 

 χωροταξικι αυτοτζλεια με τουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ χϊρουσ: 
o γραμματεία και υποδοχι αςκενϊν 
o χϊρο διαλογισ αςκενϊν,  
o αίκουςα αναηωογόνθςθσ,  
o εξεταςτιρια αςκενϊν,  
o αίκουςα ςυρραφισ τραυμάτων και γφψου,  
o βραχεία νοςθλεία,  

 πυρινα ιατρικισ ςτελζχωςθσ με 1 Δ/ντι και 6 Επιμελθτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο 
ΤΕΡ 

 γιατροφσ του ΕΚΑΒ, εφόςον υφίςτανται, ςτθν αντίςτοιχθ περιφζρεια ςτα  πλαίςια  
τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ ςτο ΕΚΑΒ,  

 ςυνεπικοφριςθ από ειδικευμζνουσ γιατροφσ  

 άςκθςθ ειδικευόμενων γιατρϊν των βαςικϊν ειδικοτιτων για ςυγκεκριμζνα 
διαςτιματα  

 νοςθλευτικι ςτελζχωςθ με Ρροϊςταμζνθ και μόνιμο νοςθλευτικό προςωπικό. 

2.4.3 Ανάπτυξθ και Οργάνωςθ ΤΕΠ Επιπζδου Ι  

Γενικά Νοςοκομεία με 110 - 200 κλίνεσ (Ραράρτθμα 3) οφείλουν να αναπτφξουν ΤΕΡ ωσ 
ανεξάρτθτα διοικθτικά τμιματα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 χωροταξικι αυτοτζλεια με τουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ χϊρουσ: 
o αίκουςα αναηωογόνθςθσ,  
o εξεταςτιρια,  
o αίκουςα ςυρραφισ τραυμάτων και γφψου. 

 κακθμερινι εφθμερία 

 πυρινα ιατρικισ ςτελζχωςθσ με 1 Δ/ντι και 3 Επιμελθτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο 
ΤΕΡ από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν Υπουργικι απόφαςθ 
Υ4α/117448/2007 (ΦΕΚ 1900/τ.Β’/14.9.2007) 

 γιατροφσ γενικισ ιατρικισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο ΤΕΡ 
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 ςυνεπικοφριςθ από ειδικευμζνουσ γιατροφσ των βαςικϊν ειδικοτιτων 

 νοςθλευτικι ςτελζχωςθ με μόνιμο προςωπικό. 

Γενικά Νοςοκομεία - Κζντρα Τγείασ με < 100 κλίνεσ (Ραράρτθμα 4) οφείλουν να αναπτφξουν 
ΤΕΡ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Συντονιςτι γιατρό εφθμερίασ του νοςοκομείου από τθν πλθςιζςτερθ προσ το επείγον 
ειδικότθτα (Αναιςκθςιολογία, Ρακολογία, Χειρουργικι), που κα ζχει τθν ευκφνθ των  
Επειγουςϊν Ιατρικϊν Φροντίδων και τθν οργάνωςθ των απαραίτθτων χϊρων  

 χωροταξικι αυτοτζλεια με τουσ βαςικοφσ χϊρουσ όπωσ ςτα ΤΕΡ επιπζδου Ι. 

3. ΆΡΘΡΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Θ πρακτικι και κεωρθτικι εκπαίδευςθ για τθν εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι κατά 
κφριο λόγο λαμβάνει χϊρα ςε ΤΕΡ, που ζχουν αναγνωριςτεί ωσ Εκπαιδευτικά Κζντρα (Ε.Κ.).  

Κατά το αρχικό μεταβατικό ςτάδιο τθσ εξειδίκευςθσ, και μζχρισ ότου αναπτυχκοφν διοικθτικά 
ανεξάρτθτα ΤΕΡ ςε όλα τα νοςοκομεία, πρζπει να προθγθκεί θ ανάπτυξθ 7 τουλάχιςτον ομότιμα 
κατανεμθμζνων Εκπαιδευτικών Κζντρων ςτα ΣΕΠ Πανεπιςτημιακών ή Γενικών Νοςοκομείων, τα 
οποία κα προςφζρουν εκπαίδευςθ ςε όλο το εφροσ των αντικειμζνων τθσ εξειδίκευςθσ.  

Κάκε Υγειονομικι Ρεριφζρεια πρζπει να προχωριςει, ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ, ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξεδίκευςθσ ςτο αντίςτοιχο Εκπαιδευτικό τθσ Κζντρο, εφόςον πλθροφνται 
οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ (βλζπε άρκρο 3.1).  

3.1 ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΘ ΣΕΠ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Για να αναγνωριςκεί ςαν Εκπαιδευτικό Κζντρο ζνα ΤΕΡ πρζπει να είναι διοικητικά και 
λειτουργικά αυτόνομο και να ανικει ςε νοςοκομείο ι ομάδα νοςοκομείων που πλθροφν τα 
ακόλουκα κριτιρια. 

3.1.1 Χαρακτθριςτικά ΤΕΠ - Εκπαιδευτικοφ Κζντρου 

Το ΤΕΡ που ζχει επιλεγεί ωσ Εκπαιδευτικό Κζντρο ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

 ζχει ζναν ετήςιο αριθμό προςελεφςεων > 30.000, 

 το ποςοςτό ειςαγωγισ αςκενϊν ςτο νοςοκομείο από το ΤΕΡ είναι > 15% των 
προςελεφςεων ή ετήςιο αριθμό ειςαγωγών ςτο νοςοκομείο από το ΣΕΠ > 8.000,  

 ζχει τθν χωροταξικι αυτοτζλεια του ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ,  

 ζχει τθ ςτελζχωςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 2.2.1. 

 τθρεί ετιςιο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα των εξειδικευόμενων ςτα αντικείμενα μάκθςθσ 
κακϊσ και πρόγραμμα ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ για το μόνιμο ιατρικό και 
νοςθλευτικό προςωπικό.  

3.1.2 Χαρακτθριςτικά Νοςοκομείου ςτο οποίο ανικουν τα ΤΕΠ - Εκπαιδευτικά Κζντρα 

Τα ΤΕΡ - Εκπαιδευτικά Κζντρα πρζπει να ανικουν ςε νοςοκομείο ή ομάδα νοςοκομείων με 
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 είναι Πανεπιςτημιακά ή Γενικά Νοςοκομεία δυναμικότητασ > των 500 κλινών,  

 είναι ενταγμζνα ςτο ςφςτθμα εφθμεριϊν τθσ περιφζρειάσ τουσ με κατ’ ελάχιςτον 15 
εφθμερίεσ μθνιαία  

 διακζτουν τα ίδια ι θ ομάδα των νοςοκομείων ςτθν οποία ανικουν, όλο το φάςμα 
των ειδικοτιτων ςτισ οποίεσ απαιτείται θ εκ περιτροπισ εκπαίδευςθ των 
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εξειδικευόμενων τουσ κακϊσ και άμεςθ ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ τθσ περιφζρειάσ 
τουσ, 

 ζχουν αναπτυγμζνεσ τισ ακόλουκεσ Κλινικζσ ι Τμιματα: 
o Αγγειοχειρουργικι  
o Αναιςκθςιολογικι 
o Γαςτρεντερολογικι  
o Δερματολογικι 
o Θωρακοχειρουργικι 
o Καρδιολογικι 
o Μαιευτικι-Γυναικολογία11 
o Νευρολογικι 
o Νευροχειρουργικι 
o Ορκοπαιδικι 
o Ουρολογικι  
o Οφκαλμολογικι 
o Ρακολογικι 
o Ραιδιατρικι12 
o Ρνευμονολογικι 
o Χειρουργικι 
o Ψυχιατρικι 
o Ω..Λ.  

 διακζτουν τισ ακόλουκεσ μονάδεσ και εργαςτιρια: 
o Εργαςτιριο απεικόνιςθσ με Αξονικό τομογράφο 
o ΜΕΘ ενθλίκων 
o Μονάδα Εμφραγμάτων (Στεφανιαία Μονάδα) 
o Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ 
o ΜΕΘ παίδων και νεογνϊν

5 ι 12
 

 ςυνεργάηονται με πιςτοποιθμζνα κζντρα εκπαίδευςθσ για τουλάχιςτον 2 Σεμινάρια 
Εξειδικευμζνθσ Υποςτιριξθσ τθσ Ηωισ: 
o ALS (Advanced Life Support)  
o ATLS (Advanced Trauma Life Support) ι European Trauma Course 
o APLS (Advanced Paediatric Life Support) 
o PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). 

3.2 ΔΙΑΠΙΣΕΤΘ ΣΕΠ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΣΘΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ  

3.2.1 Επιτροπι Διαπίςτευςθσ ΤΕΠ - Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι  

Σφμφωνα με τον Καταςτατικό Χάρτθ τθσ UEMS13 θ «Εκνικι Αρχι για τθν Ιατρικι Εκπαίδευςθ» 
(για τθν Ελλάδα το ΚΕΣΥ), είναι υπεφκυνο να αςκεί εποπτεία των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και των 
διαδικαςιϊν εκπαίδευςθσ και να παρακολουκεί και αξιολογεί τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ ςτουσ 
ειδικευόμενουσ γιατροφσ, ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ UEMS και των Ευρωπαϊκϊν Συμβουλίων 
και ςε ςυνεργαςία με τισ εκνικζσ Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ.  

                                                           
11 Εξαιροφνται τα νοςοκομεία τθσ Ακινασ όπου τα μαιευτιρια αποτελοφν ανεξάρτθτεσ νοςθλευτικζσ μονάδεσ. 
12 Εξαιροφνται τα νοςοκομεία του Ακινασ, όπου τα νοςοκομεία παίδων είναι ανεξάρτθτα. 
13 UEMS Charter on Training, 1993, chapter 1, article 1 & 2. 



 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 

 

Σελίσ 15 από 39 

 

Για το αντικείμενο τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ το ΚΕΣΥ πρζπει να ςυςτιςει Επιτροπι 
Διαπίςτευςθσ Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ Ιατρικισ (ΕΔΕΚΕΙ). Θ ΕΔΕΚΕΙ είναι 11μελισ και 
ζχει τριετι κθτεία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου τθσ εξειδίκευςθσ. Τα μζλθ τθσ πρζπει 
να είναι μζλθ ΔΕΡ ι γιατροί του ΕΣΥ που προτείνονται από τισ Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ των 
ειδικοτιτων, που που προβλζπονται ςτθν Υ4α/117448/2007, και οι οποίοι ζχουν αποδεδειγμζνθ 
ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ (κατά προτίμθςθ Διευκυντζσ ι Συντονιςτζσ 
Εκπαιδευτικϊν Κζντρων). Θ ςφνκεςθ τθσ ΕΔΕΚΕΙ είναι: 

1. ο Ρρόεδροσ τθσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ  
2. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ 
3. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Αναιςκθςιολογικισ Εταιρείασ  
4. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Εντατικισ Θεραπείασ 
5. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ (για Ραιδιατρικά ΤΕΡ) 
6. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Καρδιολογικισ Εταιρείασ  
7. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ρνευμονολογικισ Εταιρείασ  
8. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Χειρουργικισ Εταιρείασ  
9. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ Χειρουργικισ Ορκοπαιδικισ και Τραυματιολογίασ  
10. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ Γενικισ Ιατρικισ  
11. ζνασ εκπρόςωποσ του ΕΚΑΒ. 

Θ αρχικι αυτι ςφνκεςθ τθσ ΕΔΕΚΕΙ κα ανακεωρθκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου 
κφκλου τθσ εξειδίκευςθσ. 

Θ ΕΔΕΚΕΙ λειτουργεί ςε μόνιμθ βάςθ και ζργο τθσ είναι: 

 ο κακοριςμόσ των κριτθρίων με τα οποία νοςοκομεία του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ 
αναγνωρίηονται ωσ Εκπαιδευτικά Κζντρα για εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι 

 ο ςχεδιαςμόσ ενιαίου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Εξειδίκευςθσ  

 θ αξιολόγθςθ ανά τετραετία των Εκπαιδευτικϊν Κζντρων και των εκπαιδευτϊν, 

 ο κακοριςμόσ τθσ ενδοτμθματικισ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των εξειδικευόμενων 

 ο κακοριςμόσ των κριτθρίων επιλογισ των υποψθφίων για τθν εξείδικευςθ 

 θ επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ των Ε.Κ.  

 θ πιςτοποίθςθ και απονομι τθσ εξειδίκευςθσ ςτουσ πρϊτουσ «Επειγοντολόγουσ». 

3.2.2 Διαδικαςία Διαπίςτευςθσ ΤΕΠ - Εκπαιδευτικϊν Κζντρων 

Για τθ διαπίςτευςθ ενόσ ΤΕΡ ωσ Εκπαιδευτικοφ Κζντρου απαιτείται: 

 αίτθςθ του Ε.Κ. ςτθν ΕΔΕΚΕΙ με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά από το νόμο 
3366/195514 και αναλυτικό Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα  

 επιτόπια αξιολόγηςη από τρία μζλη τησ ΕΔΕΚΕΙ του υπό αναγνϊριςθ Ε.Κ. για τθ 
διαπίςτωςθ κατά πόςον τθροφνται τα Κριτιρια Αναγνϊριςθσ ενόσ Ε.Κ. και 
εμπιςτευτικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ ειδικευόμενουσ, τουσ εκπαιδευτζσ και τθ 
διοίκθςθ του νοςοκομείου, 

 ζκκεςθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ με τισ διαπιςτϊςεισ τθσ, προσ τθν ολομζλεια τθσ 
ΕΔΕΚΕΙ 

 ζγκριςθ τθσ ολομζλειασ τθσ ΕΔΕΚΕΙ. 

Εάν θ ΕΔΕΚΕΙ κρίνει ότι δεν τθροφνται ι είναι ελλιπι τα Κριτιρια αναγνϊριςθσ των Ε.Κ. 
υποβάλλει αντίςτοιχεσ ςυςτάςεισ προσ το Ε.Κ. και τθ διοίκθςθ του νοςοκομείου για τισ 
αναμενόμενεσ βελτιϊςεισ. Με αυτό τον τρόπο παρζχεται βοικεια προσ το Δ/ντι του ΤΕΡ να 
διεκδικιςει από τθ διοίκθςθ του νοςοκομείου τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν του. 

                                                           

14 Νομοκετικό Διάταγμα 3366/1955 (ΦΕΚ 258Α): «Ρερί αςκιςεωσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και ιατρικϊν 
ειδικοτιτων και άλλων τινϊν διατάξεων». 



 

 

 

Σελίσ 16 από 39 

 

Θ διαπίςτευςθ ενόσ ΤΕΡ ωσ Εκπαιδευτικοφ Κζντρου ανανεϊνεται ανά 4ετία. 

3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

Το ΤΕΡ που λειτουργεί ωσ Εκπαιδευτικό Κζντρο πρζπει να ζχει ορίςει: 

 Ζνα Συντονιςτι εκπαίδευςθσ, 

 Εκπαιδευτζσ Επείγουςασ Ιατρικισ από το ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό του ΤΕΡ, 

 Εκπαιδευτζσ άλλων Ειδικοτιτων. 

Πλοι οι εκπαιδευτζσ επιλζγονται μετά από προςωπικι ςυνζντευξθ από το Διευκυντι του ΤΕΡ 
και το Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ. 

3.3.1 Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ 

Σε κάκε ΤΕΡ - Εκπαιδευτικό Κζντρο Επείγουςασ Ιατρικισ ειςάγεται ο κεςμόσ του Συντονιςτι 
Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ είναι ειδικευμζνοσ γιατρόσ του ΤΕΡ και είναι υπεφκυνοσ για τθν πιςτι 
τιρθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ για τθν Εξειδίκευςθ.  

Ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ κάκε ΤΕΡ - Εκπαιδευτικοφ Κζντρου επιλζγεται από τθν Επιτροπι 
ΕΔΕΚΕΙ του ΚΕΣΥ μετά από πρόταςθ του Δ/ντι του ΤΕΡ – Εκπαιδευτικοφ Κζντρου και με βάςθ τα 
ακόλουκα κριτιρια: 

 ζχει τα προβλεπόμενα προςόντα για τουσ εκπαιδευτζσ 

 ζχει αναγνωριςμζνθ εκπαιδευτικι εμπειρία  

 ζχει αποδεδειγμζνο ενδιαφζρον για τθν Επείγουςα Ιατρικι. 

Ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ δεν είναι απαραίτθτα ο Δ/ντισ του ΤΕΡ που ζχει αναγνωριςτεί 
ωσ Εκπαιδευτικό Κζντρο. Το ζργο του  Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ είναι: 

 να ςυντάςςει το ετιςιο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του Ε.Κ. 

 να επιβλζπει και κατευκφνει τουσ εξειδικευόμενουσ ςτθ μελζτθ τουσ και ςτθν 
παρακολοφκθςθ των αντικειμζνων μάκθςθσ  

 να υποδεικνφει ςτον εξειδικευόμενο τισ ελλείψεισ του ςε αντικείμενα μάκθςθσ και πότε 
είναι ικανοποιθτικά προετοιμαςμζνοσ για να προςζλκει ςτισ επιμζρουσ εξετάςεισ  

 να είναι διακζςιμοσ για τθν επίλυςθ τυχόν τοπικϊν προβλθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ  

 να ςυντονίηει και κακοδθγεί το ζργο των εκπαιδευτϊν 

 να ςυντάςςει ετιςια και τελικι ζκκεςθ για κάκε ειδικευόμενο 

 να ζχει ςυμβουλευτικό ρόλο ςτθν ΕΔΕΚΕΙ όταν και εάν του ηθτθκεί. 

Ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ εκτόσ από το εκπαιδευτικό ςυμμετζχει και ςτο κλινικό ζργο και 
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του αντίςτοιχου ΤΕΡ. 

3.3.2 Εκπαιδευτζσ  

Από το Δ/ντι και τον Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ του ΤΕΡ – Εκπαιδευτικοφ Κζντρου επιλζγονται 
ωσ εκπαιδευτζσ μζλθ ΔΕΡ ι γιατροί ΕΣΥ από όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ ιεραρχίασ, που διακζτουν τα 
ακόλουκα προςόντα: 

 είναι ειδικευμζνοι γιατροί ςτα αντικείμενα εκπαίδευςθσ των εξειδικευόμενων 

 είναι πιςτοποιθμζνοι εκπαιδευτζσ ςε ζνα τουλάχιςτον αναγνωριςμζνο ςεμινάριο 
Εξειδικευμζνθσ Υποςτιριξθσ τθσ Ηωισ (ι είναι κάτοχοι τουλάχιςτον δφο από τα 
προγράμματα εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ τθσ ηωισ) 

 ζχουν επίςθμα ςτοιχεία Συνεχιηόμενθσ Ιατρικισ Εκπαίδευςθσ 

 ζχουν χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ ικανισ για επικοινωνία και ςυνεργαςία με 
ςυναδζλφουσ και αςκενείσ ςε ςυνκικεσ  ομαδικισ όςο και ατομικισ λειτουργίασ. 
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Ο αρικμόσ των εκπαιδευτϊν ςτο ΤΕΡ πρζπει να είναι αρκετόσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
κλινικι κακοδιγθςθ και επίβλεψθ των εκπαιδευόμενων, κακϊσ και αποτελεςματικζσ, υψθλισ 
ποιότθτασ κλινικζσ φροντίδεσ.  

Οι εκπαιδευτζσ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ και κακικοντα: 

 παρζχουν κλινικι και κεωρθτικι εκπαίδευςθ ςτουσ εξειδικευόμενουσ ςτθν Επείγουςα 
Ιατρικι κακϊσ και ςε νοςθλευτζσ, παραϊατρικό προςωπικό, και γιατροφσ άλλων 
ειδικοτιτων του ΤΕΡ 

 είναι τα άτομα αναφοράσ που κατευκφνουν τον εξειδικευόμενο ςτθν εκπαίδευςι του 
(κεωρθτικι και πρακτικι) 

 λφνουν τυχόν απορίεσ και ελζγχουν τυχόν ελλείψεισ του εξειδικευόμενου 

 ελζγχουν και υπογράφουν το log-book του εξειδικευόμενου ςε τακτά διαςτιματα 
(6μθνο)  

 βοθκοφν τον εξειδικευόμενο ςτισ παρουςιάςεισ, επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, κλπ, 

 οργανϊνουν τθν φλθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, ςυμβουλεφουν για ςεμινάρια, κλινικά 
φροντιςτιρια που πρζπει να παρακολουκιςει ο/θ εξειδικευόμενοσ/θ 

 ςυμβουλεφουν ςε κζματα ςυμπεριφοράσ  

 ςυμμετζχουν ςτθ κεωρθτικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευόμενων 

 είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ με τον Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ τον οποίο ενθμερϊνουν για τα 
ανωτζρω ςε τακτά διατιματα. 

3.3.3 Αξιολόγθςθ του Ζργου του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ και των Εκπαιδευτϊν 

Ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ και οι εκπαιδευτζσ αξιολογοφνται ανά τεραετία από τθν ΕΔΕΚΕΙ 
με βάςθ: 

 ςυνεντεφξεισ κατά τθν επίςκεψθ του Ε.Κ., 

 εμπιςτευτικζσ αξιολογιςεισ από τουσ ειδικευόμενουσ με βάςθ τυποποιθμζνο 
ερωτθματολόγιο, 

 απόδοςθ εκπαιδευόμενων ςτισ εξετάςεισ, 

 πιςτοποιθμζνθ Συνεχιηόμενθ Ιατρικι Εκπαίδευςθ. 

3.4 ΑΠΟΝΟΜΘ ΣΙΣΛΟΤ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ  

Ρροκειμζνου να υπάρξει ενασ αρχικόσ πυρινασ γιατρϊν, οι οποίοι κα αποτελζςουν τον 
κορμό ανάπτυξθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςτθ χϊρα μασ και κα αναλάβουν τθν ανάπτυξθ και 
οργάνωςθ των ΤΕΡ και τθν επίβλεψθ τθσ εκπαίδευςθσ κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ εξειδίκευςθσ, 
προτείνεται να απονεμηθεί ο τίτλοσ εξειδίκευςησ ςτουσ ειδικευμζνουσ γιατροφσ που κατά τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου πλθροφν ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: 

 κατζχουν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςε χϊρα του 
εξωτερικοφ με αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ, 

 ι κατζχουν μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007 και 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτη πλήρη και αποκλειςτική απαςχόληςη ςε ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ ή ΙΙ, 

 ι ζχουν τθν εξειδίκευςθ ςτθν Εντατικι Θεραπεία και τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ πλήρη και 
αποκλειςτική απαςχόληςη ςε ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ ή ΙΙ, 

 ι ζχουν μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007 και 
τουλάχιςτον ζπτά (7) ζτη πλήρουσ απαςχόληςησ ςτο ΕΚΑΒ κατά τθν τελευταία δεκαετία 
και Ριςτοποιθτικό Επάρκειασ ςτθν Ρρονοςοκομειακι Επείγουςα Ιατρικι (ΕΡΙ).  

Θ αξιολόγθςθ τθσ προχπθρεςίασ και θ επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Διαπίςτευςθσ Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ Ιατρικισ (ΕΔΕΚΕΙ) του ΚΕΣΥ μετά από αίτθςθ του 
υποψιφιου που ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά και προςωπικι ςυνζντευξθ. 
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Θ απονομι του Τίτλου Εξειδίκευςθσ Επείγουςασ Ιατρικισ κα ιςχφςει μόνον κατά τα τρία 
πρϊτα ζτθ από τθν ζναρξθ του νόμου. Με τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου τθσ εξειδίκευςθσ 
καταργείται θ διαδικαςία τθσ απονομισ. 

4. ΆΡΘΡΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

4.1 ΒΑΙΚΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΣΘΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Οι βαςικζσ ειδικότητεσ που αποτελοφν προχπόκεςθ για ζναρξθ τθσ Εξειδίκευςθσ ςτθν 
Επείγουςα Ιατρικι είναι: Αναιςκθςιολογία, Γενικι Ιατρικι, Καρδιολογία, Ορκοπαιδικι, Ρακολογία, 
Ρνευμονολογία, Χειρουργικι, και θ εξειδίκευςθ ςτθν Εντατικι Θεραπεία, όπωσ προβλζπεται ςτθν 
Υπουργικι απόφαςθ ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007 για τθ ςτελζχωςθ των ΤΕΡ. 

Σε δεφτερο ςτάδιο κα πρζπει να προςτεκεί ςτισ βαςικζσ ειδικότθτεσ και θ Ραιδιατρικι, που 
κα αποτελεί προχπόκεςθ για τθν Εξειδίκευςθ ςτθν Παιδιατρικι Επείγουςα Ιατρικι, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτον «Ευρωπαϊκό Οδθγό Σπουδϊν για τθν Ραιδιατρικι Επείγουςα Ιατρικι». 

4.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  

Ο χρόνοσ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν απόκτθςθ κάποιασ ειδίκευςθσ, ςφμφωνα με τον 
καταςτατικό χάρτθ τθσ UEMS,15 πρζπει να είναι επαρκισ, τουλάχιςτον 5 χρόνων πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, ζτςι ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι γιατροί να εκτεκοφν ςε όλο το εφροσ τθσ ειδικότθτασ, 
και να είναι ικανοί για τθν ανεξάρτθτθ άςκθςθ τθσ ειδικότθτασ μετά το τζλοσ τθσ εκπαίδευςισ τουσ.  

Σφμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Οδθγό Σπουδϊν ςτθν Επείγουςα Ιατρικι» θ «διάρκεια του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ εξειδίκευςθσ κακορίηεται από το χρόνο που απαιτείται για τθν 
εκμάκθςθ των απαραίτθτων ικανοτιτων, που περιγράφονται ςε αυτόν τον Οδθγό Σπουδϊν». Στθν 
Ελλάδα θ διάρκεια τθσ Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τθ 
βαςικι ειδικότθτα, δεδομζνων των ςθμαντικϊν διαφορϊν ωσ προσ τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ των 
ειδικευμζνων γιατρϊν των προπαιτοφμενων βαςικϊν ειδικοτιτων.  

Θ διάρκεια τησ Εξειδίκευςησ διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαςική ειδικότητα ή 
εξειδίκευςη (που αναφζρονται ςτθν ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007) και είναι η ελάχιςτη 12 μήνεσ και 
η μζγιςτη 29 μήνεσ.  

4.3 ΕΠΙΛΟΓΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΠΙΚΘ ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ 

Θ επιλογι των υποψιφιων για Εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι γίνεται με Προςωπική 
υνζντευξη του υποψιφιου, προκειμζνου να αξιολογθκοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
προςωπικότθτάσ του, που είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν άςκθςθ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ.  

Θ επιλογι των υποψιφιων για Εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι γίνεται ςε δφο 
ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, ςε ζνα ι περιςςότερα κζντρα ανάλογα με τον αρικμό των υποψιφιων, 
όπωσ π.χ. 1-10 Μαρτίου και 1-10 Σεπτεμβρίου του οικείου ζτουσ. 

4.3.1 Προςόντα υποψιφιων εξειδικευόμενων 

Αίτθςθ για εξειδίκευςθ μποροφν να υποβάλλουν ειδικευμζνοι γιατροί των ειδικοτιτων που 
προβλζπονται ςτθν Υπουργικι απόφαςθ ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007. 

                                                           
15 UEMS Charter on Training, 1993, chapter 2, article 2. 
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4.3.2 Επιτροπι Επιλογισ 

Θ επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τριμελή Πανελλήνια Επιτροπή θ οποία αποτελείται 
από: 

 ζνα μζλοσ ΔΕΡ από τισ βαςικζσ ειδικότθτεσ για τθν εξειδίκευςθ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
ςτθν Επείγουςα Ιατρικι,  

 το Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου ι τον Συντονιςτι Διευκυντι του 
ΤΕΡ ςτο οποίο ζχει γίνει θ αίτθςθ του υποψιφιου, ςφμφωνα με τον Καταςτατικό Χάρτθ τθσ 
UEMS,16 

 ζναν εκπρόςωπο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ. 

Τα μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ Επιλογισ επιλζγονται από τθν Επιτροπι Διαπίςτευςθσ 
Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ Ιατρικισ (ΕΔΕΚΕΙ) του ΚΕΣΥ (βλζπε 2.2.1). 

4.3.3 Αρικμόσ Εξειδικευόμενων ανά Εκπαιδευτικό Κζντρο 

Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ εξειδικευόμενων που εκπαιδεφει ζνα Εκπαιδευτικό Κζντρο εξαρτάται 
από τον όγκο των ετιςιων προςελεφςεων και κακορίηεται ωσ 5 εξειδικευόμενοι για ΤΕΡ - 
Εκπαιδευτικό κζντρο με 30.000 ετιςιεσ προςελεφςεισ, με προςαφξηςη κατά ζναν (1) 
εξειδικευόμενο για κάκε 15.000 ετιςιεσ προςελεφςεισ ςτο ΤΕΡ, πάνω από το βαςικό επίπεδο των 
30.000.  

Οι ανάγκεσ ςε εξειδικευόμενουσ Επείγουςασ Ιατρικισ κακορίηονται από το  ΚΕΣΥ ςε 
ςυνεργαςία με τθν Επιςτθμονικι Εταιρεία Επείγουςασ Ιατρικισ, που τθροφν Ενιαίο Εκνικό 
Κατάλογο Εξειδικευόμενων, ςτον οποίο κάκε εξειδικευόμενοσ/θ ζχει αφξοντα αρικμό εξειδίκευςθσ, 
που αντιςτοιχεί ςε κεςμοκετθμζνθ κζςθ Εκπαιδευτικοφ Κζντρου, ζτςι ϊςτε υπάρχει αναλογία 
εξειδικευόμενων και οργανικϊν κζςεων Επείγουςασ Ιατρικισ. 

Ο αριθμόσ των θζςεων για εξειδίκευςη που προκηρφςςονται ετηςίωσ κακορίηεται από το 
ςυνολικό αρικμό των οργανικϊν κζςεων Επείγουςασ Ιατρικισ που προβλζπεται να κενωκοφν κατά 
τα επόμενα δφο ζτθ.  

4.4 ΖΝΑΡΞΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  

Θ ζναρξθ τθσ εξειδίκευςθσ είναι ςκόπιμο να αρχίηει ταυτόχρονα ςε όλα τα Εκπαιδευτικά 
Κζντρα ςε δφο ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, που ακολουκοφν τουσ χρόνουσ επιλογισ των 
υποψιφιων, όπωσ π.χ. 15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου του οικείου ζτουσ.  

Θ ζναρξθ τθσ εξειδίκευςθσ ςε γνωςτζσ εκ των προτζρων χρονικζσ περιόδουσ ζχει τα 
ακόλουκα πλεονεκτιματα: 

 ευκολία ςτθν εναλλαγι (rotation) των ειδικευόμενων μεταξφ τμθμάτων του 
νοςοκομείου χωρίσ απϊλεια ενδιάμεςου χρόνου, 

 καλφτεροσ προγραμματιςμόσ τθσ φλθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, 

 καλφτερθ παρακολοφκθςθ των εξειδικευόμενων, 

 δυνατότθτα παρουςίασ όλων των ειδικευμζνων γιατρϊν του ΤΕΡ κατά τουσ πρϊτουσ 
κρίςιμουσ μινεσ τθσ εξειδίκευςθσ, 

 ςυγκεκριμζνεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ. 

                                                           
16 UEMS Charter on Training,1993, chapter 2, article 1. 
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4.5 ΚΤΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Θ «Εκνικι Αρχι για τθν Ιατρικι Εκπαίδευςθ» είναι αρμόδια να ςυντονίςει τθ ςυνολικι 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τον κακοριςμό ςυγκεκριμμζνων εκ των προτζρω θμερομθνιϊν για 
κάκε δραςτθριότθτα, ωσ ακολοφκωσ:  

 1-10 Μαρτίου και 1-10 Σεπτεμβρίου  Συνεντεφξεισ υποψθφίων και τελικι επιλογι 

 15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου   ΖΝΑΞΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΘΣ 

 1 - 10 Μαίου – 1 - 10 Νοεμβρίου   ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι για τθν ομαλι ροι του παραπάνω κφκλου οι διαδικαςίεσ για τον 
διοριςμό των υποψθφίων, που επιλεγοφν, κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου που 
μεςολαβεί  από τισ ςυνεντεφξεισ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ εξειδίκευςθσ, 

5. ΆΡΘΡΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  

Θ Μεταπτυχιακι Εκπαίδευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι και θ Ριςτοποίθςι τθσ αποτελοφν τθν 
καλφτερθ διαβεβαίωςθ ότι ο γιατρόσ είναι ικανόσ να αςκιςει τθν ειδικότθτά του με επάρκεια και 
αςφάλεια. Θ ανάπτυξθ τθσ εξειδίκευςθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να γίνει 
εναρμονιςμζνα με τθν υπόλοιπθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακιςτϊντασ ζτςι εφικτό ζνα ενιαίο ευρωπαϊκό 
επίπεδο εκπαίδευςθσ και τθ δυνατότθτα παροχισ ςυγκρίςιμων υπθρεςιϊν Επειγουςϊν Ιατρικϊν 
Φροντίδων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. 

Στόχοσ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Ειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ςφμφωνα με τον 
«Ευρωπαϊκό Οδθγό Σπουδϊν για τθν Επείγουςα Ιατρικι»17, που ζχει εγκρίνει το Συμβοφλιο τθσ 
UEMS, είναι ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ ςτο τζλοσ τθσ ειδίκευςθσ να ζχει αποκτιςει «ικανότθτεσ» 
(competencies) ςτα ακόλουκα πεδία, ςφμφωνα με τισ ςφχγρονεσ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ:  

 Ιατρικζσ φροντίδεσ αςκενϊν 

 Γνϊςεισ για το αντικείμενο τθσ ειδικότθτάσ του 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ και αςκενείσ  

 Επαγγελματιςμό και εκπαίδευςθ ςε κζματα θκικισ και δεοντολογίασ 

 Οργανωτικό ςχεδιαςμό και διοικθτικζσδεξιότθτεσ  

 Στθν οργάνωςθ Εκπαίδευςθσ και ζρευνασ ςτο αντικείμενο τθσ επείγουςασ ιατρικισ. 

5.1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΘΘ ΑΝΑ ΒΑΙΚΘ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

Τα αντικείμενα μάκθςθσ για τθν εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι είναι τα ακόλουκα 
δεκατζςςερα (14): Αναιςκθςιολογία, αναλγθςία και καταςτολι, Τεχνικζσ Απεικόνιςθσ, Διοίκθςθ και 
Οργάνωςθ του ΤΕΡ, Καρδιολογικά επείγοντα, Μαιευτικά επείγοντα, ΜΕΘ, Ορκοπαιδικά επείγοντα, 
Οφκαλμολογικά επείγοντα, Ρακολογικά επείγοντα, Ραιδιατρικά επείγοντα, Ρρονοςοκομειακι 
Επείγουςα Ιατρικι ςτο ΕΚΑΒ, Χειρουργικά επείγοντα, Ψυχιατρικά επείγοντα και επείγοντα ΩΛ. 

Ο χρόνοσ και τα αντικείμενα μάκθςθσ για τθν απόκτθςθ τθσ Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα 
Ιατρικι είναι ανάλογοσ προσ τη βαςική ειδικότητα ή εξειδίκευςη και τα αντικείμενα μάκθςθσ και 
τισ ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ που ο εξειδικευόμενοσ ζχει ιδθ καλφψει κατά τθ διάρκεια τθσ βαςικισ 
του ειδίκευςθσ ι εξειδίκευςθσ (Ρίνακασ 2).  

                                                           

17 European Curriculum in Emergency Medicine. http://www.hesem.gr/files/em-curriculum.pdf  

http://www.hesem.gr/files/em-curriculum.pdf
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5.2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ 

Ρροκειμζνου να εναρμονιςτεί θ εκπαίδευςθ για τθν εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ςτθν 
Ελλάδα με τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ πρζπει να αναπτυχκεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαςιςμζνο 
ςτον «Ευρωπαϊκό Οδθγό Σπουδϊν για τθν Επείγουςα Ιατρικι», που ζχει ιδθ μεταφραςτεί ςτα 
Ελλθνικά από μζλθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ18.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρζπει να είναι ενιαίο για όλα τα Εκπαιδευτικά Κζντρα και να 
περιλαμβάνει αφενόσ αναλυτικό κεωρθτικό μζροσ και αφετζρου τισ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ και 
δεξιότθτεσ ανά αντικείμενο μάκθςθσ.  

Πίνακασ 2. Μινεσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτα αντικείμενα μάκθςθσ για τθν απόκτθςθ τθσ 
Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ανάλογα προσ τα αντικείμενα μάκθςθσ που ο 
εξειδικευόμενοσ ζχει ιδθ καλφψει κατά τθ διάρκεια τθσ βαςικισ του ειδίκευςθσ ι εξειδίκευςθσ. 
Στθν πρϊτθ ςτιλθ αναγράφεται ο μζγιςτοσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ ανά αντικείμενο μάκθςθσ.   

                                                           

18 http://www.hesem.gr/files/em-curriculum.pdf 

http://www.hesem.gr/files/em-curriculum.pdf
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Αντικείμενα 
μάκθςθσ 

Μζγιςτοσ Χρόνοσ 
ςτα αντικείμενα 

μάθηςησ 

Αναιςθηςιολογί
α 

Εντατική Ορθοπαιδική-
Σραυματιολογία 

Χειρουργική 

 φνολο TEΠ φνολο ΣΕΠ φνολο ΣΕΠ φνολο ΣΕΠ φνολο ΣΕΠ 

Αναιςκθςία  3 1     3 1 3 1 

Απεικόνιςθ 2  2    2  1  
Διοίκθςθ-
Οργάνωςθ ΤΕΡ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Καρδιολογία  3 1 1 1   3 1 3 1 

Μαιευτικι 2    2  2  2  
ΜΕΘ 3      3  3  
Ορκοπαιδικι 3 3 2 2 2 2   1 1 

Οφκαλμολογία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ρακολογία 6 4 2 2   6 4 6 4 

Ραιδιατρικό 
ΤΕΡ 

3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 

Ρρονοςοκομεια
κι Επείγουςα 

2    1  2  2  

Χειρουργικι 4 4 2 2 1 1     
Ψυχιατρικι 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 

ΩΛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΤΝΟΛΟ 36 20 16 14 12 9 29 14 29 14 

 

Αντικείμενα 
μάκθςθσ 

Μζγιςτοσ Χρόνοσ 
ςτα αντικείμενα 

μάθηςησ  

Γενική Ιατρική Εςωτερική 
Παθολογία 

Καρδιολογία Πνευμονολογία 

 φνολο TEΠ φνολο ΣΕΠ φνολο ΣΕΠ φνολ
ο 

ΣΕΠ φνολο ΣΕΠ 

Αναιςκθςία  3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Απεικόνιςθ 2  2  2  2  2  
Διοίκθςθ-
Οργάνωςθ TΕΡ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Καρδιολογία  3 1 2 2 1 1   1 1 

Μαιευτικι 2  1  2  2  2  
ΜΕΘ 3  1    2    
Ορκοπαιδικι 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Οφκαλμολογία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ρακολογία 6 4 3 3       
Ραιδιατρικό 
ΤΕΡ 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Ρρονοςοκομεια
κι Επείγουςα 

2  2  2  2  2  

Χειρουργικι 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 

Ψυχιατρικι 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΩΛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΤΝΟΛΟ 36 20 24 16 24 16 25 15 24 16 
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6. ΑΡΘΡΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εξειδίκευςθσ τόςο οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, όςο και οι εκπαιδευτζσ 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακολουκοφν και αξιολογοφν τθν πρόοδο των εκπαιδευόμενων για 
τθν απόκτθςθ των αντίςτοιχων γνϊςεων και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων κρίςθσ και 
ςυμπεριφοράσ. Για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευόμενου κατά τθ διάρκεια και το τζλοσ τθσ 
εξειδίκευςθσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται: 

 ακροιςτικζσ (summative) μεκόδοι αξιολόγθςθσ 

 εποικοδομθτικζσ (formative) μζκοδοι αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Εξειδίκευςθσ από 
τον Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ και τουσ εκπαιδευτζσ.  

6.1 ΑΘΡΟΙΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Θ ακροιςτικι (summative) αξιολόγθςθ ζχει ςτόχο να κακορίςει εάν ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ 
ολοκλιρωςε με επιτυχία τθν Εκπαίδευςι του και είναι ικανόσ/θ για ανεξάρτθτθ άςκθςθ τθσ 
ειδικότθτάσ του με αςφάλεια.  Θ ακροιςτικι αξιολόγθςθ αφορά: 

 βιβλιάριο (Log-Book) ςτο οποίο οι εξειδικευόμενοι καταγράφουν τθν κλινικι τουσ εμπειρία 
και πρακτικι ςτα αντικείμενα μάκθςθσ (βλζπε άρκρο 5.1), 

 χαρτοφυλάκιο (portfolio), ςτο οποίο οι εξειδικευόμενοι καταγράφουν τθ κεωρθτικι και 
λοιπι τουσ εμπειρία (ςεμινάρια, ςυνζδρια), 

 τελικζσ εξετάςεισ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ειδίκευςθσ (βλζπε άρκρο 6). 

6.2 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ (LOG-BOOK) ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Κάκε εξειδικευόμενοσ/θ είναι υποχρεωμζνοσ/θ να τθρεί Βιβλιάριο Εκπαίδευςθσ (log-book), 
το οποίο παρζχει ςαφι ζνδειξθ εάν ο/θ εξειδικευόμενοσ/θ πλθροί τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Στο log-book καταγράφονται τα διαφορετικά ςτάδια τθσ 
εκπαίδευςθσ που ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ είναι υποχρεωμζνοσ/θ να ςυμπλθρϊνει τισ απαιτοφμενεσ 
πράξεισ και δεξιότθτεσ των αντικειμζνων μάκθςθσ, τισ νόςουσ των αςκενϊν κάκε αντικειμζνου που 
εκπαιδεφτθκε (Ρακολογία, Χειρουργικι, κλπ). 

Ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ ελζγχει ανα εξάμθνο το log-book του κάκε εξειδικευόμενου.  

6.3 ΑΣΟΜΙΚΟ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟ (PORTFOLIO) ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ 

Οι εξειδικευόμενοι υποχρεοφνται όχι μόνον να αναφζρουν το εφροσ των κλινικϊν τουσ 
δραςτθριοτιτων ςτο log-book τουσ, αλλά και να καταγράφουν αναλυτικά τθν γενικότερθ κεωρθτικι 
και λοιπι τουσ εμπειρία και πρόοδο ςτο ατομικό τουσ χαρτοφυλάκιο, όπωσ: 

 ςεμινάρια υποςτιριξθσ τθσ ηωισ 

 μακιματα που παρακολοφκθςε 

 παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων 

 δθμοςιεφςεισ 

 παρουςιάςεισ μακθμάτων, διαλζξεισ, κλπ 

6.4 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΘΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ 

Θ εποικοδομθτικι αξιολόγθςθ (formative assessment) αποτελεί μζροσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 
μακθςιακισ που κοινοποιείται ςτον εκπαιδευόμενο. Τα ακόλουκα πρζπει να είναι μζροσ τθσ 
εποικοδομθτικισ αξιολόγθςθσ. 
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6.4.1 Ετιςια αναφορά τθσ Προόδου και Εξζλιξθσ του Εξειδικευόμενου 

Στο τζλοσ του ζτουσ ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ, μετά από ςυηιτθςθ και με τον Εκπαιδευτι 
του εξειδικευόμενου, κατακζτει ετιςια ζκκεςθ ςτο Δ/ντι του Τμιματοσ ι Κλινικισ για κάκε 
εξειδικευόμενο θ οποία κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο και κρατείται ςτο αρχείο του Ε.Κ.  

6.4.2 Αξιολόγθςθ Βαςιςμζνθ ςτο Χϊρο Εργαςίασ (work based assessment) 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων, παρεμβατικϊν και πρακτικϊν δεξιοτιτων και 
τθσ ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευομζνου ςτισ ςχζςεισ του με αςκενείσ παίηει θ αξιολόγθςθ ςτο χϊρο 
εργαςίασ από τον εκπαιδευτι και το Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ, με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  

 εποπτεία των κλινικϊν φροντίδων μθ επιλεγμζνων αςκενϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ 

 «μικρι κλινικι εξζταςθ»  

 άμεςθ εποπτεία παρεμβατικϊν δεξιοτιτων 

 αξιολόγθςθ τθσ κλινικισ κρίςθσ με ςυηθτιςεισ βαςιςμζνεσ ςε πρόςφατεσ περιπτϊςεισ 
αςκενϊν.  

6.5 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ  

Με τθν ολοκλιρωςθ του προβλεπόμενου χρόνου εξειδίκευςθσ ο Δ/ντισ του ΤΕΡ – 
Εκπαιδευτικοφ Κζντρου, μετά από ειςιγθςθ του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ, ςυντάςςει ζκκεςθ για 
κάκε εξειδικευόμενο με βάςθ ςτοιχεία από: 

 το log-book με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, 

 το χαρτοφυλάκιο,  

 τθν αξιολόγθςθ από τουσ εκπαιδευτζσ και το Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ. 

Το Ριςτοποιθτικό Ολοκλιρωςθσ τθσ Εξειδίκευςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για το δικαίωμα  
ςυμμετοχισ των εξειδικευομζνων ςτισ Τελικζσ Εξετάςεισ. 

7. ΑΡΘΡΟ – ΣΕΛΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ 

Οι Τελικζσ Εξετάςεισ Εξειδίκευςθσ λαμβάνουν χϊρα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 
προβλεπόμενου χρόνου Εξειδίκευςθσ και είναι Γραπτζσ και Ρροφορικζσ.  

7.1.1 Διαδικαςία Εξετάςεων 

 Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε εκνικό επίπεδο ταυτόχρονα δφο φορζσ ετθςίωσ ςε 
προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ ςτισ 1 - 10 Μαίου  και 1 - 10 Νοεμβρίου του οικείου 
ζτουσ.  

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι εξειδικευόμενοι που ζχουν λάβει Ριςτοποιθτικό  
Ολοκλιρωςθσ τθσ Εξειδίκευςθσ. 

 Επί αποτυχίασ, ο εξεταηόμενοσ δικαιοφται να επανζλκει να εξεταςτεί ακόμθ δφο φορζσ 
ςτο ίδιο εξεταςτικό κζντρο. 

7.1.2 Γραπτζσ Εξετάςεισ 

 Οι Γραπτζσ Εξετάςεισ περιλαμβάνουν ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ (MCQ) που 
επιλζγονται από δεξαμενι ερωτιςεων. 

 Θ εξεταςτζα φλθ περιλαμβάνει κοινά κζματα για όλουσ τουσ εξειδικευόμενουσ 
ανεξάρτθτα βαςικισ ειδικότθτασ.  
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7.1.3 Προφορικζσ Εξετάςεισ 

Οι προφορικζσ εξετάςεισ είναι δομθμζνεσ εξετάςεισ με προκακοριςμζνα ςφντομα κλινικά 
ςενάρια, που ζχουν ςτόχο να αξιολογιςουν γνϊςεισ ςε κλινικά κζματα και βαςικζσ επιςτιμεσ, 
κακϊσ και επικοινωνιακζσ και δεοντολογικζσ ικανότθτεσ.  

 Ρροκειμζνου να μειωκοφν οι αντιφάςεισ μεταξφ εξεταςτϊν και τρόπου εξετάςεων: 

 θ βακμολόγθςθ βαςίηεται ςε δομθμζνο ερωτθματολόγιο κοινό για όλουσ τουσ 
εξεταηόμενουσ, 

 δίδεται ο ίδιοσ ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ςε όλουσ τουσ εξεταηόμενουσ για να απαντιςουν 
ςτισ ερωτιςεισ, 

 κάκε εξεταςτισ βακμολογεί χωριςτά τον/τθν εξεταηόμενο/θ, 

 θ ολομζλεια τθσ Επιτροπισ ςυνζρχεται ςτο τζλοσ των εξετάςεων, και αποφαςίηει από 
κοινοφ για κάκε εξεταηόμενο/θ ςε περίπτωςθ που θ βακμολογία διαφζρει ςθμαντικά 
μεταξφ δφο εξεταςτϊν. 

7.1.4 Εξεταςτικζσ Επιτροπζσ 

Θ επιλογι των εξεταςτϊν γίνεται με κλιρωςθ από κατάλογο που ςυντάςςεται με ευκφνθ τθσ  
Επιςτθμονικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ (ΕΕΕΙ) και τθσ Επιτροπισ ΕΔΕΚΕΙ του ΚΕΣΥ.  

8. ΤΝΟΨΘ ΕΙΘΓΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΣΘΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΘ ΣΩΝ ΣΕΠ  

Α. Πλα τα Γενικά Νοςοκομεία του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ με > 110 κλίνεσ και με ελάχιςτο 
μηνιαίο αριθμό εφημεριών δεκαπζντε (15), πρζπει να αναπτφξουν Σμήματα Επειγόντων 
Περιςτατικών (ΤΕΡ) ωσ ανεξάρτθτα διοικθτικά, λειτουργικά και χωροταξικά τμιματα, ξεχωριςτά 
από τα εξωτερικά ιατρεία που αντιμετωπίηουν τα χρόνια περιςτατικά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ 
θμεριςιων προςελεφςεων, που μπορεί να αντιμετωπίςει το ΤΕΡ ενόσ νοςοκομείου ι ομάδασ 
νοςοκομείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 500 προςελεφςεισ. Ράνω από το επίπεδο των 500 
προςελεφςεων πρζπει να λειτουργεί και δεφτερο ΤΕΡ ςτθν ίδια περιοχι. 

Β. Θ κατηγορία του ΣΕΠ εξαρτάται από τον αρικμό των κλινϊν και τθν αυτονομία του  νοςοκομείου 
ςε κλινικζσ, μονάδεσ και εργαςτιρια, τον όγκο των προςελεφςεων ανά εφθμερία, και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ. Με βάςθ τα ανωτζρω προτείνεται να αναπτυχκοφν ΣΕΠ τριών 
επιπζδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ωσ ακολοφκωσ:  
Βα. ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ ςε Νοςοκομεία με > 450 κλίνεσ (αντιςτοιχοφν ςε 21 Ρανεπιςτθμιακά και 

Γενικά Νοςοκομεία). Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 7 τουλάχιςτον Εκπαιδευτικά Κζντρα 
Εξειδίκευςησ ςτην Επείγουςα Ιατρική, 

Ββ. ΣΕΠ επιπζδου ΙΙ ςε Νοςοκομεία με 200 – 440 κλίνεσ (αντιςτοιχοφν ςε 27 Γενικά 
Νοςοκομεία), 

Βγ. ΣΕΠ επιπζδου Ι ςε Νοςοκομεία με 110 - 200 κλίνεσ (αντιςτοιχοφν ςε 28 Γενικά Νοςοκομεία),  
Βδ. Στα Νοςοκομεία Παίδων κα  αναπτυχκοφν ΣΕΠ, αντίςτοιχθσ κατθγορίασ με αυτά των 

Γενικϊν Νοςοκομείων, 
Βε. Δεν προβλζπεται θ ανάπτυξθ Γενικϊν ΤΕΡ ςτα 20 Ειδικά Νοςοκομεία (Μαιευτιρια, 

Ψυχιατρικά, Λοιμϊδθ, Αντικαρκινικά). 

Γ. Τα ΤΕΡ ςτελεχϊνονται από πυρήνα ειδικευμζνων γιατρών με πλήρη απαςχόληςη ςτο ΣΕΠ που 
ζχουν τθν ευκφνθ και το ςυντονιςμό λειτουργίασ του Τμιματοσ. Θ ελάχιςτθ ςτελζχωςθ των ΣΕΠ 
με μόνιμο ιατρικό προςωπικό είναι: 
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Γα. για τα Εκπαιδευτικά Κζντρα Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ζνασ (1) Διευθυντήσ και 
οκτώ (8) Επιμελητζσ, με προςαφξθςθ κατα ζναν (1) Επιμελητή για κάθε 15.000 
προςελεφςεισ ςτο ΤΕΡ, πάνω από το βαςικό επίπεδο των 30.000 ετιςιων προςελεφςεων, 

Γβ. για τα ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ ζνασ (1) Διευθυντήσ και ζξι (6) Επιμελητζσ, με προςαφξθςθ 
κατα ζναν (1) Επιμελητή για κάθε 20.000 προςελεφςεισ ςτο ΤΕΡ, πάνω από το βαςικό 
επίπεδο των 30.000 ετιςιων προςελεφςεων, 

Γγ. για τα ΣΕΠ επιπζδου Ι ζνασ (1) Διευθυντήσ και τρεισ (3) Επιμελητζσ. 

Δ. Οι γιατροί του ΤΕΡ ςυνεπικουροφνται, όποτε και εάν χρειαςτεί, από τουσ εφημερεφοντεσ 
ειδικευμζνουσ γιατροφσ του νοςοκομείου, οι οποίοι καλοφνται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
ειδικζσ ανάγκεσ των αςκενϊν. Στισ περιφζρειεσ όπου το ΕΚΑΒ διακζτει επαρκι ιατρικι 
ςτελζχωςθ, οι γιατροί του ΕΚΑΒ προτείνεται να ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του ΤΕΡ 
καλφπτοντασ μζροσ των αναγκϊν του ςε ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό. 

Ε. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εξειδίκευςθσ θ διαδικαςία επιλογισ των Δ/ντϊν και 
Επιμελθτϊν πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλιςθσ κα βαςίηεται ςε προςωπική ςυνζντευξη 
του υποψιφιου, ο οποίοσ πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα, πζραν από τα προβλεπόμενα από το 
νόμο 2519/1997, προςόντα:  
Εα. Ο Διευθυντήσ του ΣΕΠ - Εκπαιδευτικοφ Κζντρου: τίτλο ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ ςτθν 

Επείγουςα Ιατρικι ςε χϊρα του εξωτερικοφ με αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ, ι απονομι 
του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ (άρκρο 4.Α), ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ 
Υπουργικζσ αποφάςεισ ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007 και Υ4α/οικ.91001/2009 και τριετή (3ετή) 
εμπειρία ςε οργανωμζνα ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, ι μία από τισ 
ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ παραπάνω Υπουργικζσ αποφάςεισ και εξαετή (6ετή) 
αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτο ΕΚΑΒ ςυν τουλάχιςτον ζνα χρόνο απαςχόλθςθσ ςε 
οργανωμζνα ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ και Ριςτοποιθτικό Επάρκειασ ςτθν Ρρονοςοκομειακι 
Επείγουςα Ιατρικι (ΕΡΕΙ). 

Εβ. Οι Επιμελητζσ του ΣΕΠ - Εκπαιδευτικοφ Κζντρου: τίτλο ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ ςτθν 
Επείγουςα Ιατρικι ςε χϊρα του εξωτερικοφ με αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ, ι απονομι 
του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ (άρκρο 4.Α), ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν 
Υπουργικι απόφαςθ ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007. 

Εγ. Ο Διευθυντήσ του ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ: τίτλο εξειδίκευςθσ ι ειδικότθτασ Επείγουςασ 
Ιατρικισ ςε χϊρα του εξωτερικοφ με αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ, ι απονομι του τίτλου 
τθσ εξειδίκευςθσ (άρκρο 4.Α), ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ Υπουργικζσ 
αποφάςεισ ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007 και Υ4α/οικ.91001/2009 και διετι (2ετι) εμπειρία ςε 
ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ ι τριετι (3ετι) εμπειρία ςε ΤΕΡ επιπζδου ΙΙ, ι εξαετι (6ετι) αποκλειςτικι 
απαςχόλθςθ ςτο ΕΚΑΒ και Ριςτοποιθτικό Επάρκειασ ςτθν Ρρονοςοκομειακι Επείγουςα 
Ιατρικι (ΕΡΕΙ). 

Εδ. Οι Επιμελητζσ του ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ και ΙΙ: τίτλο ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα 
Ιατρικι ςε χϊρα του εξωτερικοφ με αναγνωριςμζνο τίτλο ειδικότθτασ, ι απονομι του τίτλου 
τθσ εξειδίκευςθσ (βλζπε άρκρο 3.4), ι μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν 
Υπουργικι απόφαςθ ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007. 

Εε. Ο Διευθυντήσ και οι Επιμελητζσ του ΣΕΠ επιπζδου Ι: τα προβλεπόμενα από το νόμο 
2519/1997 και τθν Υπουργικι απόφαςθ ΥΑ4α/οικ117448/14.9.2007. 

ΣΤ. Στο ΤΕΡ αςκοφνται με πλιρθ απαςχόλθςθ και εφθμερίεσ οι ειδικευόμενοι γιατροί των βαςικών 
κλινικών ειδικοτήτων (Αναιςκθςιολογία, Γενικι Ιατρικι, Γυναικολογία, Καρδιολογία, Ρακολογία, 
Ρνευμονολογία, Ορκοπαιδικι, Νευρολογία, Χειρουργικι και ΩΛ) για 3 ζωσ 6 μινεσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ειδίκευςισ τουσ. 

Θ. Τα ΤΕΡ ςτελεχϊνονται με μόνιμο νοςηλευτικό προςωπικό, ςε αρικμό ανάλογο προσ τισ 
απαιτιςεισ του ΤΕΡ όςον αφορά όγκο προςελεφςεων, αρικμό εξεταςτθρίων, αρικμό κλινϊν 
Βραχείασ Νοςθλείασ, ι άλλεσ ανάγκεσ.  
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Η. Θ ςτελζχωςθ των ΤΕΡ Γενικϊν Νοςοκομείων προβλζπεται να γίνει ςε τζςςερα ςτάδια με 
προοπτικι 10ετίασ ωσ ακολοφκωσ: 
Ηα. τάδιο πρώτο: ζνα (1) ζτοσ για τα ΤΕΡ των 7 Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ Ιατρικισ, 
Ηβ. τάδιο δεφτερο:  τρία (3) ζωσ πζντε (5) ζτη για τα ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ των 14 Ρεριφερειακϊν 

και Γενικϊν Νοςοκομείων με > 450 κλίνεσ, 
Ηγ. τάδιο τρίτο:  πζντε (5) ζωσ οκτώ (8) ζτη για ΤΕΡ επιπζδου ΙΙ των 27  Γενικϊν Νοςοκομείων 

με 200-440 κλίνεσ, 
Ηδ. τάδιο τζταρτο:  οκτώ (8) ζωσ δζκα (10) ζτη για τα ΤΕΡ επιπζδου Ι των 28 Γενικϊν 

Νοςοκομείων με 110-200 κλίνεσ, 
Ηε. Για τα ΤΕΡ των Γενικϊν Νοςοκομείων – Κζντρων Υγείασ (< 100 κλίνεσ) δεν προβλζπεται 

αυτόνομθ ιατρικι ςτελζχωςθ. 

ΆΡΘΡΟ 2. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΩΝ ΣΕΠ 

Α.  Θ διοικθτικι και χωροταξικι οργάνωςθ και λειτουργία των ΤΕΡ εξαρτάται από τθν κατθγορία 
του ΤΕΡ ωσ ακολοφκωσ: 
Αα. Ρεριφερειακά ι Γενικά Νοςοκομεία με > 450 κλίνεσ αναπτφςουν Τμιματα Επειγόντων 

Ρεριςτατικϊν ωσ ανεξάρτθτα διοικθτικά τμιματα με αυτονομία ςε ιατρικό, νοςθλευτικό, 
διοικθτικό και παραϊατρικό προςωπικό, με κατ’ ελάχιςτον 15 εφθμερίεσ μθνιαία, χωροταξικι 
ανάπτυξθ με κατ’ ελάχιςτον γραμματεία, χϊρο διαλογισ αςκενϊν, αίκουςα αναηωογόνθςθσ, 
εξεταςτιρια αςκενϊν, ακτινολογικό εργαςτιριο, αίκουςα ςυρραφισ τραυμάτων και γφψου, 
χϊρο απομόνωςθσ για λοιμϊδθ νοςιματα, χϊρουσ αναμονισ και βοθκθτικοφσ, εξεταςτιρια 
και αναμονι για παιδιατρικοφσ αςκενείσ και κλίνεσ βραχείασ νοςθλείασ. 

Αβ. Γενικά Νοςοκομεία με 200 - 440 κλίνεσ αναπτφςουν ΤΕΡ ωσ ανεξάρτθτα διοικθτικά τμιματα 
με αυτονομία ςε ιατρικό, νοςθλευτικό, διοικθτικό και παραϊατρικό προςωπικό, με 
κακθμερινι εφθμερία, χωροταξικι αυτοτζλεια με κατ’ ελάχιςτον χϊρο διαλογισ αςκενϊν, 
αίκουςα αναηωογόνθςθσ, εξεταςτιρια αςκενϊν, αίκουςα ςυρραφισ τραυμάτων και γφψου 
και βραχεία νοςθλεία. 

Αγ. Γενικά Νοςοκομεία με 110-200 κλίνεσ αναπτφςουν ΤΕΡ ωσ ανεξάρτθτα διοικθτικά τμιματα 
με αυτονομία ςε ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό, με κακθμερινι εφθμερία, χωροταξικι 
αυτοτζλεια με κατ’ ελάχιςτον αίκουςα αναηωογόνθςθσ, εξεταςτιρια αςκενϊν, αίκουςα 
ςυρραφισ τραυμάτων και γφψου. 

ΆΡΘΡΟ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Α. Για τθν ζναρξθ τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι δθμιουργείται ζνα τουλάχιςτον 
Εκπαιδευτικό Κζντρο ανά Τγειονομική Περιφζρεια, ςτο ΤΕΡ Πανεπιςτημιακοφ ή Γενικοφ 
Νοςοκομείου με > 500 κλίνεσ, εφόςον πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια: 
Αα. Το ΤΕΡ ζχει ζναν ετήςιο αριθμό προςελεφςεων > 30.000, το ποςοςτό ειςαγωγισ αςκενϊν 

ςτο νοςοκομείο από το ΤΕΡ είναι > 15% των προςελεφςεων, ή αριθμό ειςαγωγών > 8000, 
ζχει τθν χωροταξικι αυτοτζλεια του ΤΕΡ επιπζδου ΙΙΙ και τθ ςτελζχωςθ που αναφζρεται ςτο 
άρκρο 2.Γα. και τθρεί ετιςιο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα. 

Αβ. Το ΤΕΡ ανικει ςε νοςοκομείο ή ομάδα νοςοκομείων που είναι ενταγμζνο ςτο ςφςτθμα 
εφθμεριϊν τθσ περιφζρειάσ του με κατ’ ελάχιςτον 15 εφθμερίεσ μθνιαία και διακζτει 
αυτονομία ςε κλινικζσ, μονάδεσ και εργαςτιρια για όλο το φάςμα των αντικειμζνων μάκθςθσ 
που απαιτοφνται για τθν εκπαίδευςθ των εξειδικευομζνων.  

Β. Συςτινεται ςτο ΚΕΣΥ 11μελισ Επιτροπι Διαπίςτευςθσ Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ 
Ιατρικισ (ΕΔΕΚΕΙ) με τριετι κθτεία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου τθσ εξειδίκευςθσ.  
Βα. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ζχουν αποδεδειγμζνθ ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Επείγουςασ 

Ιατρικισ και είναι ο Ρρόεδροσ και ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ, ζνασ 
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εκπρόςωποσ των Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν των ειδικοτιτων, που προβλζπονται ςτθν 
Υ4α/117448/2007: Αναιςκθςιολογίασ, Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ (για Ραιδιατρικά ΤΕΡ), 
Καρδιολογίασ,  Ρνευμονολογίασ, Χειρουργικισ, Ορκοπαιδικισ Τραυματιολογίασ, Γενικισ 
Ιατρικισ, και Εντατικισ Θεραπείασ, κακϊσ και ζνασ εκπρόςωποσ του ΕΚΑΒ. 

Ββ. Θ ΕΔΕΚΕΙ λειτουργεί ςε μόνιμθ βάςθ και ζργο τθσ είναι ο κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθν 
αναγνϊριςθ των νοςοκομείων ωσ Εκπαιδευτικϊν Κζντρων για εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα 
Ιατρικι, ο ςχεδιαςμόσ ενιαίου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Εξειδίκευςθσ, θ αξιολόγθςθ 
ανά τετραετία των Εκπαιδευτικϊν Κζντρων και των εκπαιδευτϊν, ο κακοριςμόσ τθσ 
ενδοτμθματικισ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των εξειδικευόμενων, ο κακοριςμόσ των κριτθρίων 
επιλογισ των υποψθφίων για τθν εξείδικευςθ, θ επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ των 
ΕΚ, θ πιςτοποίθςθ και απονομι τθσ εξειδίκευςθσ ςτουσ πρϊτουσ «Επειγοντολόγουσ». 

Βγ. Για τθ διαπίςτευςθ ενόσ ΤΕΡ ωσ Εκπαιδευτικοφ Κζντρου απαιτείται: αίτθςθ του Ε.Κ. ςτθν 
ΕΔΕΚΕΙ με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά από το νόμο 3366/1955 και αναλυτικό 
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα, επιτόπια αξιολόγηςη από τρία μζλη τησ ΕΔΕΚΕΙ του υπό 
αναγνϊριςθ Ε.Κ. για τθ διαπίςτωςθ κατά πόςον τθροφνται τα Κριτιρια Αναγνϊριςθσ ενόσ 
Ε.Κ., ζκκεςθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ με τισ διαπιςτϊςεισ τθσ, προσ τθν ολομζλεια τθσ ΕΔΕΚΕΙ 
και ζγκριςθ τθσ ολομζλειασ τθσ ΕΔΕΚΕΙ. 

Βδ. Θ διαπίςτευςθ ενόσ ΤΕΡ ωσ Εκπαιδευτικοφ Κζντρου ανανεϊνεται ανά 4ετία. 

Γ. Σε κάκε ΤΕΡ - Εκπαιδευτικό Κζντρο Επείγουςασ Ιατρικισ ειςάγεται ο κεςμόσ του Συντονιςτι 
Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ είναι ειδικευμζνοσ γιατρόσ του ΤΕΡ και είναι υπεφκυνοσ για τθν πιςτι 
τιρθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ για τθν Εξειδίκευςθ. Ο Συντονιςτισ Εκπαίδευςθσ 
εκτόσ από το εκπαιδευτικό ςυμμετζχει και ςτο κλινικό ζργο και όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του 
αντίςτοιχου ΤΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΝΟΜΘ ΣΟΤΣΙΣΛΟΤ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΘ 

Α. Απονζμεται ο τίτλοσ εξειδίκευςθσ ςτουσ ειδικευμζνουσ γιατροφσ που κατά τα τρία πρϊτα ζτθ 
από τθν ζναρξθ του νόμου πλθροφν ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: κατζχουν τίτλο τθσ 
ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςε χϊρα του εξωτερικοφ με αναγνωριςμζνο 
τίτλο ειδικότθτασ, ι κατζχουν μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ΥΑ4α/οικ 
117448/14.9.2007 και τουλάχιςτον δφο (2) ζτη πλήρη και αποκλειςτική απαςχόληςη ςε ΣΕΠ 
επιπζδου ΙΙΙ ή ΙΙ, ι ζχουν τθν εξειδίκευςθ ςτθν Εντατικι Θεραπεία και τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ 
πλήρη και αποκλειςτική απαςχόληςη ςε ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ ή ΙΙ, ι ζχουν μία από τισ ειδικότθτεσ 
που αναφζρονται ςτθν ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007 και τουλάχιςτον ζπτά (7) ζτη πλήρουσ 
απαςχόληςησ ςτο ΕΚΑΒ κατά τθν τελευταία δεκαετία.  

Β. Θ αξιολόγθςθ τθσ προχπθρεςίασ και θ επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τθν Επιτροπι 
Διαπίςτευςθσ Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ Ιατρικισ (ΕΔΕΚΕΙ) του ΚΕΣΥ μετά από αίτθςθ 
του υποψιφιου, που ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, και με βάςθ προςωπικι 
ςυνζντευξθ. 

Γ. Με τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου τθσ εξειδίκευςθσ καταργείται θ διαδικαςία τθσ 
απονομισ. 

ΆΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Α. Οι βαςικζσ ειδικότητεσ που αποτελοφν προχπόκεςθ για ζναρξθ τθσ Εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα 
Ιατρικι είναι: Αναιςκθςιολογία, Γενικι Ιατρικι, Καρδιολογία, Ορκοπαιδικι, Ρακολογία, 
Ρνευμονολογία, Χειρουργικι, και θ εξειδίκευςθ ςτθν Εντατικι Θεραπεία, όπωσ προβλζπεται 
ςτθν Υπουργικι απόφαςθ ΥΑ4α/οικ 117448/14.9.2007 για τθ ςτελζχωςθ των ΤΕΡ. 
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Β. Θ διάρκεια τησ Εξειδίκευςησ διαφοροποιείται ανάλογα προσ τθ βαςικι ειδικότθτα και τα 
αντικείμενα μάκθςθσ που ο εξειδικευόμενοσ ζχει καλφψει κατά τθ διάρκεια τθσ ειδίκευςισ του 
και είναι θ ελάχιςτθ 12 μινεσ και θ μζγιςτθ 29 μινεσ.  

Γ. Θ επιλογι των υποψιφιων για Εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι γίνεται με προςωπική 
ςυνζντευξη του υποψιφιου, προκειμζνου να αξιολογθκοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
προςωπικότθτάσ του, που είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν άςκθςθ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ.  

Δ. Θ επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τριμελι Ρανελλινια Επιτροπι θ οποία αποτελείται από 
ζνα μζλοσ ΔΕΡ από τισ βαςικζσ ειδικότθτεσ για τθν εξειδίκευςθ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν 
Επείγουςα Ιατρικι, το Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου ι τον Συντονιςτι 
Διευκυντι του ΤΕΡ ςτο οποίο ζχει γίνει θ αίτθςθ του υποψιφιου, ζναν εκπρόςωπο τθσ 
Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ. Τα μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ Επιλογισ 
επιλζγονται από τθν Επιτροπι Διαπίςτευςθσ Εκπαιδευτικϊν Κζντρων Επείγουςασ Ιατρικισ 
(ΕΔΕΚΕΙ) του ΚΕΣΥ. 

Ε. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ εξειδικευόμενων που εκπαιδεφει ζνα Εκπαιδευτικό Κζντρο εξαρτάται από 
τον όγκο των ετιςιων προςελεφςεων και κακορίηεται ωσ κατ’ελάχιςτον 5 εξειδικευόμενοι για 
ΤΕΡ - Εκπαιδευτικό κζντρο με 30.000 ετιςιεσ προςελεφςεισ, με προςαάξηςη κατά 1 
εξειδικευόμενο για κάκε 15.000 ετιςιεσ προςελεφςεισ ςτο ΤΕΡ, πάνω από το βαςικό επίπεδο 
των 30.000.  

ΣΤ. Ο αριθμόσ των θζςεων για εξειδίκευςη που προκηρφςςονται ετηςίωσ κακορίηεται από το 
ςυνολικό αρικμό των οργανικϊν κζςεων Επείγουςασ Ιατρικισ που προβλζπεται να κενωκοφν 
κατά τα επόμενα δφο ζτθ.  

ΆΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ 

Α. Θ Εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι περιλαμβάνει τθν απόκτθςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
διοικθτικϊν ικανοτιτων, που απαιτοφνται για τθν πρόλθψθ, διάγνωςθ και διαχείριςθ των 
αςκενϊν με ζνα αδιαφοροποίθτο φάςμα οξζων και επειγουςϊν εκφάνςεων των νόςων ι του 
τραφματοσ ανεξάρτθτα θλικίασ και φφλου. 

Β. Ο χρόνοσ και τα αντικείμενα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ για τθν απόκτθςθ τθσ Εξειδίκευςθσ ςτθν 
Επείγουςα Ιατρικι ανά βαςικι ειδικότθτα είναι: 
Βα. Για τθν ειδικότθτα τθσ Αναιςθηςιολογίασ δεκαζξι (16) μινεσ από τουσ οποίουσ οι 

δεκατζςςερισ (14) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: δφο μινεσ απεικόνιςθ, ζνα μινα 
Καρδιολογία ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, 
δφο μινεσ Ρακολογία ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, δφο μινεσ 
Χειρουργικι ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ Ψυχιατρικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ και ζνα μινα 
Διοίκθςθ-Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

Ββ. Για τθν ειδικότθτα τθσ Γενικήσ Ιατρικήσ εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τουσ οποίουσ οι 
δεκαζξι (16) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: τρεισ μινεσ αναιςκθςιολογία από τουσ 
οποίουσ ο ζνασ μινασ ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ απεικόνιςθ, δφο μινεσ Καρδιολογία ςτο ΤΕΡ, ζνα 
μινα Μαιευτικι, ζνα μινα ΜΕΘ, δφο μινεσ Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Οφκαλμολογία 
ςτο ΤΕΡ, τρεισ μινεσ Ρακολογία ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, δφο 
μινεσ Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι ςτο ΕΚΑΒ, δφο μινεσ Χειρουργικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα 
Ψυχιατρικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ και ζνα μινα Διοίκθςθ-Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

Βγ. Για τθν ειδικότθτα τθσ Εςωτερικήσ Παθολογίασ εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τουσ οποίουσ 
οι δεκαζξι (16) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: τρεισ μινεσ αναιςκθςιολογία από τουσ 
οποίουσ ο ζνασ μινασ ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ απεικόνιςθ, ζνα μινα Καρδιολογία ςτο ΤΕΡ, δφο 
μινεσ Μαιευτικι, τρεισ μινεσ Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, τρεισ 
μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, δφο μινεσ Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι ςτο ΕΚΑΒ, 
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τζςςερισ μινεσ Χειρουργικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Ψυχιατρικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ 
και ζνα μινα Διοίκθςθ-Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

Βδ. Για τθν ειδικότθτα τθσ Καρδιολογίασ εικοςιπζντε (25) μινεσ από τουσ οποίουσ οι δεκαπζντε 
(15) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: τρεισ μινεσ αναιςκθςιολογία από τουσ οποίουσ ο ζνασ 
μινασ ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ απεικόνιςθ, δφο μινεσ Μαιευτικι, δφο μινεσ ΜΕΘ, τρεισ μινεσ 
Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, τρεισ μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ 
νοςοκομείου, δφο μινεσ Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι ςτο ΕΚΑΒ, τζςςερισ μινεσ Χειρουργικι 
ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Ψυχιατρικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ και ζνα μινα Διοίκθςθ-
Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

Βε. Για τθν ειδικότθτα τθσ Χειρουργικήσ Ορθοπαιδικήσ και Σραυματιολογίασ εικοςιεννζα (29) 
μινεσ από τουσ οποίουσ οι δεκατζςςερισ (14) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: τρεισ μινεσ 
αναιςκθςιολογία από τουσ οποίουσ ο ζνασ μινασ ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ απεικόνιςθ, τρεισ μινεσ 
Καρδιολογία από τουσ οποίουσ ο ζνασ ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ Μαιευτικι, τρεισ μινεσ ΜΕΘ, ζνα 
μινα Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, ζξι μινεσ Ρακολογία από τουσ οποίουσ οι τζςςερισ μινεσ ςτο 
ΤΕΡ, τρεισ μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, δφο μινεσ Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι 
ςτο ΕΚΑΒ, δφο μινεσ Ψυχιατρικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ και ζνα μινα Διοίκθςθ-
Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

 Βςτ. Για τθν ειδικότθτα τθσ Πνευμονολογίασ εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τουσ οποίουσ οι 
δεκαζξι (16) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: τρεισ μινεσ αναιςκθςιολογία από τουσ 
οποίουσ ο ζνασ μινασ ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ απεικόνιςθ, ζνα μινα Καρδιολογία ςτο ΤΕΡ, δφο 
μινεσ Μαιευτικι, τρεισ μινεσ Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, τρεισ 
μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, δφο μινεσ Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι ςτο ΕΚΑΒ, 
τζςςερισ μινεσ Χειρουργικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Ψυχιατρικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ 
και ζνα μινα Διοίκθςθ-Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

Βθ. Για τθν ειδικότθτα τθσ Χειρουργικήσ εικοςιεννζα (29) μινεσ από τουσ οποίουσ οι 
δεκατζςςερισ (14) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: τρεισ μινεσ αναιςκθςιολογία από τουσ 
οποίουσ ο ζνασ μινασ ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα απεικόνιςθ, τρεισ μινεσ Καρδιολογία ςτο ΤΕΡ, δφο 
μινεσ Μαιευτικι, τρεισ μινεσ ΜΕΘ, ζνα μινα Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα 
Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, ζξι μινεσ Ρακολογία από τουσ οποίουσ οι τζςςερισ μινεσ ςτο ΤΕΡ, 
τρεισ μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, δφο μινεσ Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι ςτο 
ΕΚΑΒ, δφο μινεσ Ψυχιατρικι από τουσ οποίουσ ο ζνασ μινασ ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ 
και ζνα μινα Διοίκθςθ-Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

Βη. Για τθν εξειδίκευςθ τθσ Εντατικήσ Θεραπείασ δϊδεκα (12) μινεσ από τουσ οποίουσ οι εννζα 
(9) μινεσ ςτο ΤΕΠ και περιλαμβάνει: δφο μινεσ Μαιευτικι, δφο μινεσ Ορκοπαιδικι ςτο ΤΕΡ, 
ζνα μινα Οφκαλμολογία ςτο ΤΕΡ, δφο μινεσ ςε ΤΕΡ Ραιδιατρικοφ νοςοκομείου, ζνα μινα 
Ρρονοςοκομειακι Ιατρικι ςτο ΕΚΑΒ, ζνα μινα Χειρουργικι ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα Ψυχιατρικι 
ςτο ΤΕΡ, ζνα μινα ΩΛ ςτο ΤΕΡ και ζνα μινα Διοίκθςθ-Οργάνωςθ ςτο ΤΕΡ.  

ΆΡΘΡΟ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Α. Για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευόμενου κατά τθ διάρκεια και το τζλοσ τθσ εξειδίκευςθσ 
χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκεσ μζκοδοι: 
Αα. αθροιςτική αξιολόγηςη με βιβλιάριο (Log-Book) ςτο οποίο οι εξειδικευόμενοι καταγράφουν 

τισ απαιτοφμενεσ πράξεισ και δεξιότθτεσ των αντικειμζνων μάκθςθσ και ατομικό 
χαρτοφυλάκιο (portfolio), ςτο οποίο οι εξειδικευόμενοι καταγράφουν τθ κεωρθτικι και λοιπι 
τουσ εμπειρία (ςεμινάρια, ςυνζδρια, δθμοςιεφςεισ, παρουςιάςεισ μακθμάτων, διαλζξεισ), 

Αβ. εποικοδομητικζσ (formative) μζθοδοι αξιολόγηςησ, όπωσ ετιςια αναφορά τθσ προόδου και 
εξζλιξθσ του Εξειδικευόμενου και αξιολόγθςθ βαςιςμζνθ ςτο χϊρο εργαςίασ από τον 
Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ και τουσ εκπαιδευτζσ, 
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Αγ. Πιςτοποιητικό Ολοκλήρωςησ τησ Εξειδίκευςησ, το οποίο ςυντάςςει ο Δ/ντισ του 
Εκπαιδευτικοφ Κζντρου, μετά από ειςιγθςθ του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ, με βάςθ ςτοιχεία 
από το log-book, το χαρτοφυλάκιο και τθν αξιολόγθςθ του εξειδικευόμενου από τουσ 
εκπαιδευτζσ και το Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ και το οποίο οι εξειδικευόμενοι υποβάλλουν για 
να προςζλκουν ςτισ Τελικζσ Εξετάςεισ. 

Β. Οι Τελικζσ Εξετάςεισ Εξειδίκευςθσ λαμβάνουν χϊρα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου 
χρόνου Εξειδίκευςθσ και είναι Γραπτζσ και Ρροφορικζσ ταυτόχρονα δφο φορζσ ετθςίωσ ςε 
εκνικό επίπεδο και ςε προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ. 

Γ. Θ επιλογι των εξεταςτϊν γίνεται με κλιρωςθ από κατάλογο που ςυντάςςεται με ευκφνθ τθσ  
Επιςτθμονικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ (ΕΕΕΙ) και τθσ Επιτροπισ ΕΔΕΚΕΙ του ΚΕΣΥ. 

 

 

 

 



 

 

 

Σελίσ 32 από 39 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι. ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ III (> 450 ΚΛΙΝΕ)19 

Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

    1η  Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ   

1 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1.100 949 

2 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 600 571 

3 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α. «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» 600 489 

4 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. ΝΟΣΘΜ. ΘΩΑΚΟΣ ΑΘΘΝΩΝ «ΣΩΤΘΙΑ» 1.000 743 

5 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ «ΚΑΤ» 860 553 

6 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 790 845 

7 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α. «ΚΟΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΡΕΝΕΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 550 456 

  φνολο Κλινών 5.500 4.606 

      

  2η  Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ    

8 ΑΤΤΙΚΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 735 639 

9 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΙΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 716 614 

10 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. ΡΕΙΑΙΑ «ΤΗΑΝΕΙΟ» 600 449 

  φνολο Κλινών 2.051 1.702 

     

  3η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     

11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ «Γ. ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 800 732 

12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Γ.Ν. «ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ» 625 651 

  φνολο Κλινών 1.425 1.383 

     

  4η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ   

13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» 910 971 

14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ Γ.Ν. «ΑΧΕΡΑ» 950 663 

15 ΕΒΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ 671 533 

  φνολο Κλινών 1.621 1.196 

          

    5η  Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ    

16 ΛΑΙΣΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΙΣΑΣ 708 610 

  φνολο Κλινών 708 610 

       

                                                           

19 Στοιχεία από τθ Δ/νςθ Οργάνωςθσ Μονάδων Υγείασ του ΥΥΡ για το ζτοσ 2008. 
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Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

     

 6η  Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ, ΘΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 
17 ΑΧΑΪΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΡΑΤΩΝ 778 722 

18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤ. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  750 682 

  φνολο Κλινών 1.528 1.404 

     

  7η Τ.ΠΕ. ΚΡΘΣΘ   

19 ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ Γ.Ν ΘΑΚΛΕΙΟΥ 820 799 

20 ΘΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν ΘΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 500 495 

21 ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΣ» 480 480 

  φνολο Κλινών 1.800 1.774 

     

     

 φνολο Κλινών των 21 Νοκομείων Κατηγορίασ ΙΙΙ 15.515 12.675 

     

 



 

 

 

Σελίσ 34 από 39 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ II (200-440 ΚΛΙΝΕ)20 

 Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

    1η  Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ  

1 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 725 354 

2 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 600 302 

3 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 575 408 

4 ΑΤΤΙΚΘΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 400 280 

  φνολο Κλινών 2.300 572 

      

  2η  Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ   

5 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΙΑΣΙΟ» 434 384 

6 ΔΩΔΕΚΑΝΘΣ Γ.Ν. ΟΔΟΥ «Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ» 335 379 

7 ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 250 245 

  φνολο Κλινών 1.019 1.008 

     

  3η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 350 332 

9 ΚΟΗΑΝΘΣ Γ.Ν. ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 250 250 

  φνολο Κλινών 600 582 

     

  4η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ  

10 ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 500 423 

11 Σερρϊν Γ.Ν. Σερρϊν 407 407 

12 ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 250 251 

13 ΞΑΝΘΘΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΘΣ 300 255 

14 ΟΔΟΡΘΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 200 258 

15 ΔΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΑΜΑΣ 270 270 

  φνολο Κλινών 1.927 1.864 

     

  5η  Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

16 ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ» 470 388 

17 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 450 312 

18 ΛΑΙΣΑΣ 
Γ.Ν. ΛΑΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ & 
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

405 302 

19 ΚΑΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΚΑΔΙΤΣΑΣ 330 254 

20 ΤΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν. ΤΙΚΑΛΩΝ 320 295 

                                                           

20 Στοιχεία από τθ Δ/νςθ Οργάνωςθσ Μονάδων Υγείασ του ΥΥΡ για το ζτοσ 2008. 
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  φνολο Κλινών 1.975 1.551 

  Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

     

 6η  Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ, ΘΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 
21 ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν. ΡΑΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΕΑΣ» 550 407 

22 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  «ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 450 329 

23 ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ  Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 333 309 

24 ΑΚΑΔΙΑΣ 
Γ. ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΙΡΟΛΘΣ «Θ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ» 

334 217 

25 ΚΟΙΝΘΙΑΣ Γ.Ν. ΚΟΙΝΘΟΥ 213 216 

26 ΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 310 240 

27 ΚΕΚΥΑΣ Γ.Ν. ΚΕΚΥΑΣ 321 220 

  φνολο Κλινών 2.511 1.938 

     

  7η Τ.ΠΕ. ΚΡΘΣΘ   

  φνολο Κλινών 0 0 

     

     

 φνολο Κλινών των 27 Νοκομείων Κατηγορίασ ΙΙ 10.332 7.515 

 



 

 

 

Σελίσ 36 από 39 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ I (110-200 ΚΛΙΝΕ) 21 

Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

    1η  Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ  

1 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α. «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 200 200 

2 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α. «Θ ΡΑΜΜΑΚΑΙΣΤΟΣ» 200 200 

3 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.Α «Θ ΕΛΡΙΣ» 260 172 

  φνολο Κλινών 660 572 

      

  2η  Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ   

4 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. Δυτ Αττικισ 272 127 

5 ΧΙΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 170 122 

6 ΣΑΜΟΥ Γ.Ν ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 120 116 

  φνολο Κλινών 562 365 

     

  3η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    

7 ΡΙΕΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΙΝΘΣ 251 167 

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ «ΑΓ. ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 250 145 

9 ΡΕΛΛΘΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 248 186 

10 ΚΟΗΑΝΘΣ Γ.Ν. ΚΟΗΑΝΘΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 200 193 

11 ΡΕΛΛΘΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 202 165 

12 ΘΜΑΘΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΟΙΑΣ 180 167 

13 ΘΜΑΘΙΑΣ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ 120 120 

14 ΦΛΩΙΝΑΣ Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ» 120 120 

  φνολο Κλινών 1.571 1.263 

     

  4η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ  

15 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ «ΑΓΙΟ 
ΠΑΤΛΟ» 

350 201 

16 ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 210 160 

17 ΕΒΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 150 125 

  φνολο Κλινών 710 486 

     

  5
η
  Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

18 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 238 120 

19 ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200 168 

                                                           

21 Στοιχεία από τθ Δ/νςθ Οργάνωςθσ Μονάδων Υγείασ του ΥΥΡ για το ζτοσ 2008. 
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  φνολο Κλινών 438 288 

Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

     

6η  Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ, ΘΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 
20 ΘΛΕΙΑΣ Γ.Ν. ΡΥΓΟΥ «Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ» 280 165 

21 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν. ΣΡΑΤΘΣ «ΙΩΑΝ. & ΑΙΚΑΤ. ΓΘΓΟΙΟΥ» 200 194 

22 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Γ.Ν. ΑΓΙΝΙΟΥ 150 167 

23 ΑΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν. ΑΓΟΥΣ 135 127 

24 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 120 130 

25 ΗΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν. ΗΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 160 123 

26 ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ 102 117 

  φνολο Κλινών 1.147 1.023 

     

  7η Τ.ΠΕ. ΚΡΘΣΘ   

27 ΕΘΥΜΝΘΣ Γ.Ν. ΕΘΥΜΝΟΥ 230 191 

28 ΛΑΣΘΘΙΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 260 144 

  φνολο Κλινών 490 335 

     

     

 φνολο Κλινών των 28 Νοκομείων Κατηγορίασ Ι 5.578 4.332 

 

 



 

 

 

Σελίσ 38 από 39 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV. ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ - KY (< 100 ΚΛΙΝΕ)22 

Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

    1η  Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ   

1 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. ΡΑΤΘΣΙΩΝ 150 108 

2 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΘΝΩΝ ΣΡΘΛΙΟΡΟΥΛΕΙΟ «Θ 
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΘ» 

50 31 

  φνολο Κλινών 200 139 

      

  2η  Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ    

3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν. ΣΥΟΥ «ΒΑΔΑΚΕΙΟ & ΡΩΪΟ» 220 95 

4 ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΘΜΝΟΥ 92 92 

5 ΔΩΔΕΚΑΝΘΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 61 94 

6 ΣΑΜΟΥ Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΙΑΣ 40 40 

7 ΔΩΔΕΚΑΝΘΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 60 30 

8 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 22 8 

9 ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. Κθκφρων 20 20 

  φνολο Κλινών 495 379 

     

  3η  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     

10 ΚΑΣΤΟΙΑΣ Γ.Ν ΚΑΣΤΟΙΑΣ 120 107 

11 ΓΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΕΒΕΝΩΝ 134 92 

  φνολο Κλινών 254 199 

     

  4
η
  Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ   

12 ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 40 47 

  φνολο Κλινών 40 47 

     

  5η  Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

13 ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 132 106 

14 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ,Ν. ΘΘΒΩΝ 100 83 

15 ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 50 76 

16 ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΥΣΤΟΥ 30 30 

17 ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΘΣ 30 35 

  φνολο Κλινών 342 330 

     

                                                           

22 Στοιχεία από τθ Δ/νςθ Οργάνωςθσ Μονάδων Υγείασ του ΥΥΡ για το ζτοσ 2008. 



 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 

 

Σελίσ 39 από 39 

 

     

Α/Α Νομόσ Τγειονομική Μονάδα Κλίνεσ Αναπτυγμζνεσ 

     

6η  Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ, ΘΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ  
18 ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ 120 99 

19 ΘΛΕΙΑΣ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 120 100 

20 ΡΕΒΕΗΑΣ Γ.Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ 110 110 

21 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 100 89 

22 ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.- Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 100 95 

23 ΑΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν. ΝΑΥΡΛΙΟΥ 60 90 

24 ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΥΤΩΝ 40 30 

25 ΘΛΕΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΕΣΤΕΝΩΝ 50 43 

26 ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ 80 90 

27 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ-Υ- ΜΟΛΑΩΝ 70 70 

28 ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ Γ.Ν. ΛΘΞΟΥΙΟΥ «ΜΑΝΤΗΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» 50 35 

  φνολο Κλινών 900 851 

     

  7η Τ.ΠΕ. ΚΡΘΣΘ   

29 ΛΑΣΘΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΑΡΕΤΑΣ 140 72 

30 ΛΑΣΘΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΘΤΕΙΑΣ 110 75 

31 ΛΑΣΘΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 25 25 

  φνολο Κλινών 275 172 

     

     

 φνολο Κλινών των 31 Νοκομείων - ΚΤ 4.616 1.978 

 


