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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π.οικ.5203
(ΦΕΚ B’ 241/25.01.2021)
Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) ιδρύθηκε με στόχο την καθιέρωση
της ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις συστάσεις και
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM) της οποίας είναι
μέλος. Με απόφαση του ΚΕΣΥ (2006), προτάθηκε η καθιέρωσή της (αρχικά
τουλάχιστον) ως 2ετούς εξειδίκευσης, η οποία και αναγνωρίστηκε ως έμμισθη 2ετής
εξειδίκευση το 2018.
Μέχρι σήμερα, μεταβατικές διατάξεις προσπάθησαν να δώσουν λύσεις σε
προβλήματα και προβληματισμούς, αναμενόμενα ή προκύπτοντα κατά την πορεία από
την έναρξη της Εξειδίκευσης έως σήμερα (δημιουργία Εξεταστικών Κέντρων εκ του
μηδενός, στελέχωση των ΤΕΠ με γιατρούς με ενδιαφέρον, γνώσεις και εμπειρία στην
Επείγουσα Ιατρική, και απονομή της Εξειδίκευσης βάσει κριτηρίων αλλά άνευ
εξετάσεων σε ορισμένους εξ αυτών).
Η πρόσφατη Υπουργική απόφαση Γ5α/Γ.Π.οικ.5203 (ΦΕΚ B’ 241/25.01.2021)
συμπληρώνει προηγούμενες μεταβατικές διατάξεις και διορθώνει αρκετές από τις
υφιστάμενες εκκρεμότητες που απασχολούν μεγάλο αριθμό γιατρών που υπηρετούν
στα ΤΕΠ και το ΕΚΑΒ.
Το Δ.Σ της ΕΕΕΙ ομόφωνα, συμφωνεί: α) με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα
ΤΕΠ των αναφερομένων χωρών του Εξωτερικού, β) στην απονομή της Εξειδίκευσης
βάσει κριτηρίων στους γιατρούς του ΕΚΑΒ, γ) στην αναγνώριση ως συνεχούς υπηρεσίας
σε γιατρούς των οποίων η θητεία (σε θέση ΤΕΠ ή ΕΚΑΒ) παρουσίαζε κενά διαρκείας
μικρότερης των 6 μηνών, δ) στην κατάκτηση του τίτλου Εξειδίκευσης μετά από
εξετάσεις και αναφερόμενη προϋπηρεσία και ε) στην δυνατότητα εξέλιξης στην
ειδικότητα τους, των γιατρών οι οποίοι δεν κατέχουν τον τίτλο Εξειδίκευσης στην
Επείγουσα Ιατρική. Σε όλα τα άρθρα θα πρέπει να καθορισθεί συγκεκριμένος χρονικός
ορίζοντας ισχύος.
Η πλειοψηφία του Δ.Σ της ΕΕΕΙ διαφωνεί με την απονομή του τίτλου της Εξειδίκευσης
χωρίς εξετάσεις σε γιατρούς που υπηρετούν ή θα προσληφθούν σε ΤΕΠ με βαθμό
Διευθυντή με μοναδικό κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας σε ΤΕΠ ή ΜΕΘ, και προτείνει
την κατάκτηση του τίτλου μετά από επιτυχείς εξετάσεις και για τους διευθυντές, όπως
θα ισχύει και για τις άλλες βαθμίδες των γιατρών του ΕΣΥ.
Για το Δ.Σ. της ΕΕΕΙ,
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