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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

Με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-Β. Ελλάδος 

σας απευθύνω την παρούσα επιστολή, επικαλούμενος τον θεσμικό και 

διαμεσολαβητικό ρόλο που επιτελείτε ανάμεσα στην Ελληνική Πολιτεία και την 

κοινωνία.  

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 υπογράψατε το Π.Δ. 166, το οποίο αφορούσε το 

επιστημονικό Βαθμολόγιο – Προσοντολόγιο των 7.500 ιατρών και οδοντιάτρων του 

ΙΚΑ ΕΤΑΜ που υπηρετούσαν εκείνη την περίοδο στο Ίδρυμα. Οι γιατροί και 

οδοντίατροι του ΙΚΑ, ουδέποτε είχαν βαθμολόγιο και εισέρχονταν στην υπηρεσία 

τους με τον τίτλο του θεραπευτή ιατρού και συνταξιοδοτούντο επίσης ως θεραπευτές 

ιατροί. Ίσως ήμασταν οι μόνοι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν 

είχαμε καμία επιστημονική-βαθμολογική εξέλιξη.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 η ένταξη και 

εξέλιξη στους βαθμούς του επιστημονικού βαθμολογίου του άρθρου 2 δεν συνδέονται 

με τη χορήγηση επιδόματος ή επιπλέον αποδοχών. Επίσης, δεν συνδέονται με την 

άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων οργανικής μονάδας. Η μοριοδότηση αφορούσε 

τα χρόνια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας των γιατρών και οδοντιάτρων στο Ίδρυμα 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (άρθρο 6 παρ.3β.),  καθώς επίσης και το 

επιστημονικό έργο και την απόδοση τους (άρθρο 6). 

Το εν λόγω Π.Δ. δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αριθ. Α 203 στις 2 Οκτωβρίου 

2009. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα οι διατάξεις του δεν εφαρμόσθηκαν ούτε κατ’ 

ελάχιστον,  αν και στο άρθρο 11 ορίσθηκε ως ημερομηνία εφαρμογής του Π.Δ. η 

ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ.  
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Το 2009 το επιστημονικό βαθμολόγιο-προσοντολόγιο των ιατρών και 

οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούσε απλώς έναν τιμητικό τίτλο που δεν είχε 

καμία οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του κράτους. Σήμερα όμως, με 

την ισχύ του ενιαίου μισθολογίου, η ανυπαρξία βαθμολογίου για τους 5.500 

εναπομείναντες ιατρούς και οδοντιάτρους του πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΟΠΥΥ 

δημιουργεί εργασιακή εμπλοκή, λόγω του ότι για να ενταχθεί κάποιος στο ενιαίο 

μισθολόγιο πρέπει να έχει βαθμολόγιο. Για να αρθεί αυτό το αδιέξοδο, προτάθηκε η 

κατάθεση τροπολογίας που θα μας ενέτασσε στο ενιαίο μισθολόγιο, όπως έγινε και με 

τους εργαζόμενους στη νομική υπηρεσία του πρώην ΙΚΑ. Ωστόσο, και αυτή η 

προταθείσα λύση καρκινοβατεί εδώ και οκτώ μήνες, αφού παρά τις υποσχέσεις, ότι 

θα ενταχθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, καμία πρωτοβουλία δεν 

έχει αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί, ότι αντίθετα με το χρονίζον ζήτημα του 

επιστημονικού βαθμολογίου-προσοντολογίου των ιατρών και οδοντιάτρων του πρώην 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν ΕΟΠΥΥ, στους γιατρούς που υπηρετούσαν στα Νοσοκομεία του 

πρώην ΙΚΑ και εντάχθηκαν στο ΕΣΥ απονεμήθηκε άμεσα βαθμολόγιο. 

Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση της αρμόδιας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, από τον Ιούλιο θα υπάρξει ενδεχομένως πρόβλημα με τη μισθοδοσία των 

5.500 ιατρών και οδοντιάτρων του πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΟΠΥΥ.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε θερμά την Εξοχότητά σας, 

με το κύρος του πρώτου πολίτη της χώρας μας αλλά και με την κατανόηση και το 

ενδιαφέρον που διαχρονικά σας διακρίνουν μέσα από την ενασχόλησή σας με τα 

κοινά και την εμπλοκή σας στον δημόσιο βίο, να αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε να 

εφαρμοσθεί επιτέλους από τη Διοίκηση το Προεδρικό Διάταγμα 166 (ΦΕΚ Α203/2-

10-2009). 

 Τέλος, σας γνωρίζω ότι τελώ στη διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω 

εξηγήσεων και πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα του επιστημονικού βαθμολογίου-

προσοντολογίου των ιατρών και οδοντιάτρων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν 

ΕΟΠΥΥ. 

 

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση 

 

 

 

Δρ. Σάββας Θ. Παρασκευόπουλος   

Πρόεδρος ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-Β. Ελλάδος  

Χειρουργός  Ουρολόγος 
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