
ΣYΛΛoΓoΣ ΓΙATPΩN Ι.Κ.A.
ΣYΛΛoΓoΣ EΙΙΙΣTHMoNIΚοY
YΓEΙoNoMΙΚoY ΠPoΣ(ΣIΙKoY
LΚA ΘEΣ\NΙΚΙΙΣ - B. EΛΛΑΔoΣ
TH^.23fi n28.406 Φ 

^Ξ.23t022897 
0

Website : wιvlv.sevpika-thes. gr
E"maiΙ: info@seypika_thes. gr
AΙTEΛAKΙΙ 37-5ξ oρ.
54621 ΘEΣΣAΛoιΨΚΙΙ

Θεοoαλοvfκη a3l02/l0

Aρ. Πρωτ.:4
ΑNAKOΙNΩΣΙΙ

Aγαπr'1 τot Συν&δ ελ.ιpoι,

Στιq 29/0t/|0 τt'pαγματoπoηΦκε σην ΑΘηνα η oλομελεlα ηg
ΠoΣEΥΤtrKΑ. o πρ6εδρo9 κ. Bλαoταρ&κog M. εvημρωoε ην
oλοβλεια για ην πoρεiα των θεμ&των μαt. Yπoβληθηκαv μα ην
πρoΦρυξη 1.860 θ6oεων, 8.000 περiπoιl αιηοειg απ6 τι$ oπoiε6 ωg

Φφρα fηoιlν εlτεξεψαoτεi βοω FΙ/Y oι 1.000. Η oμooπoνδiα ζηηoε
ην επioπanαη τωv διαδικαακbν με ην τoπoΘ6ηαη ειrιπχΕoν
πρoσω?εικo6 καθdlg και ην πρolcηρυξη θ€οεων αoρicrτoυ μ16νoυ μα ην
τακτoπoiησTl των ματρioν _ oδοντι6τρων με αυμβαoη 6ργoυ.
H opooποvδiα μιετ€aει στξ 10 Φεβρoιlαρioυ στην απεyγιn τη6
AΔEΔY.
Απ6 τo ΣEΥΤΙΙKΑ Θεooαλονiκηg _ B. Eλλdδog ζηΦΦκαν τα εξηg:

t. ΕτnaπευσΙ] των διαδικαακilν ηg μovιμoπoiηo'ηg αλ.λi και
συΤκεκριμεvo πρξραμμα γ',α ην πρorcηρυξη το)ν υπoλοiπων
θ6oεων.

2. Πρoκr1ρυξη των θ6oεων των γιατριbν 6ργoυ ω6 αoρioτoυ 1:6νoυ
με τα κριΦρια τoυ Πρoεδρικoti δwτ6γματo5 6πω6 και μα τoυg
μ6vιμoυE.

3. T6θηκε (και πιiλι) τo Θ€μα ηζ φ6λαξηs τ{oν ιατρεirlrν χ6"lω
πρoβ\ μ&τ(l)v συμπεριφoρd,6 oριoμfvων αoθεvioν.

4. ηΦΘηκε η διωθ€ηoη των εφημεριcilv τoυ B' Noooκoμioυ ΙΚΑ
6ooν αφoρ6 τoν 1o 1ηνα ταιl lou και 2ou εξαμηνoυ }Φω των
γvωoτcbν τcαPθr ε,μΥεκilν.

5. Toνtoηκε η oημαoiα τoυ Πρoεδρικof Διατ6γματo9 ΦEK 203
a2/rcl2009 τε6γoq 1o πoυ αφoρ& το ε7rισημovικ6 βαθμoλ.αyιo των
ματρiον - οδoντιατρCDν τoυ ΙKA και 6τt πp{"π* να εφαρμoaτeι τo
αιlντoμ6τερo δυνατ6ν. To πλι{pεg κεfμενo τoυ ΦEK 203 oαq
απεοτιftξ στξ 19l1ol09 α,τt6 τo ΣEYIΙΙKA Θεο/νiια1g-B.
E}'λiδog και επiαι1q fryει αναρτηΘεi στην ιοτooελiδα τoυ
Συλ},6γου μαg.



'oooν αφoρi σTttν πpeιτη εφαρμσyιη τoυ βαθμο}.αyΙoυ το
ιiρΘρο 10 ( Mεταβατικι{ δuftταξη) αναφ6ρει:

<<Για ην πρrilη εφαρμoμ τoυ παρ6ντot και ανεξαρητωg τoυ
πooooτo6 των πα,ραγρ&φων 2 και 3 τoυ ιiρΘρoυ 2 ετn των oργανικcilv
θ6oεων, δλοι οι υπηρετοιiντεq σro IΚA_ETΑM ιατρoi και
oδow[ατρol, εvτ&oooντα,ι στουg βαΘμoιig ηg παραγρ0φoυ 1 τoυ
ιiρθρoυ 2 με απ6φααι1 τoυ υzηρεαιακoδ αυμβoυλioυ, η oπoiα
λαμβdνεται με β,i"η τo 1:6νo υτηρεoiαξ στo ΙΚΑ-ETΑM κατ& ην
ημερoμηvια δημoοiευσηg τoυ παρ6ντo9 π.δ. ωg ακoλο6θωq:
Α) Ιατooi με ειδικ6πlτα:
- Eiκoοι (20) 8εη, εvταξη σεo βαθμ6 τoυ Eπιοτημoγικoιi

Διευθυvτι{.
_ Δ€κα (10)€τη,εvταξη oτo βαΘμ6 τoυ Eπιοτη1ιovικoδ Eπιμεξτι[

Ar.
_ Mε 2gρ6νo pικριδτερο τα}v δ6κα (10) ετιδv εvταξη oτο βαΘμ6 τoυ

Eπιaτr1μoγικo6 Eπιμελητι{ B'.
Στου6 €aoντεq αιlμπ\ρdloει δ6κα 6ξι (lQ 6τη πρoδπr1ρεαiαg

απoν6μται o τiτλοq τoυ Aναπ\ρcrrτι{ Eπιoτημovικof Διειlθυwιf,.
B) Ιατρoi 6νειl ειδικ6πtταc και oδorπiατooι:
- Tρiα (3) €τη επιπλ€ov τoυ απαιτoιiμεvoυ' αιiμφωνα με ην
πρoηγoιiμειη περ{πτωαη A', μ:6νoυ γ1α ην εvταξη στoυt
αντioτοψαιtg βαΘμoιig καθrbg και γι.α, ην απoνoμη τoυ τfτλου τoυ
Aναπλη ρωτι{ Eπιοτη μoνικoδ Διalθυντι{.
-'oooι κατd, το 116νo δημoαiειloηE τoυ παρ6ντo9 δεv f26oυν
oυμπληρcδοει τpιυ'(3) €τη πρoδπηρεοiαg εvτ&oooνται στo βαθμ6
τoυ Eπιοτημovικo6 Eπιμελητι{ Γ'.>

To ΙΚΑ πp6πετνα αναρησεt τo επ6μwo δι6οημα τoν πivακα
των γιατρdlν _ oδoντι.dτρων με 1ρoνoi'αyικη oειρ& και τo υπι1ρεoιακ6
αιlμβoιiλιo 6ταν αιloταθεi νoμ6ωπα (υΦρξε παp6αlτη α6oταοη τoυ)
θα επικιlριiroει τoυE πiνακεg αυτo69.

'0πω6 6λοι γvω ρζετε διαvιioυμ μια &ioκo\ περiιoδo και μ'
αυτ6 καλο6μ τον κλ,ιiδo oε εyρηγoρoη.

Για τo Διοικι1τικ6 Συμβoιiλιo

o Πρ6εδρoE o Γ. Γραμματ6α9

Σιiββαg Παραακan6πoυλοg
Xεφoυργ6g 0υρολ6γo9

Mιx6}ηg Nαoriμ
Xειρoυργ6g


