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165. ΠρoUτιoΘ6oειq, δικoιoλoγητκ6 και εξετ6oειq για
τηv πρoαγωγft Aγροφuλα<ωv ατo βοθμ6 τou Aρ_

1φ6λακα και για τηv κατdταξrl Aγρoφυλdκrρv
και Aρxιφυλ6κωv ωq Aγροv6μωv-

166. Eπιαrημovκ6 βαθμoλdγιo-rφooovroΜYιo ιo-
τρι6v και oδovιι6τρωv τoυ lKA - EΓAM..-*

nΡoEΔPlκΔ ΔIATΑΓΙ,IATA

ftβρο 1

rhoυπoΘ6oειq oι.η.ιιlετoxiξ αrιξ εξετ6oειq

Δικαiωμα ouμμετoxrn στιq πρoογΦγκft εξετdoειq

για τo βαΘμ6 τoυ Aρxφ6λακα 6χoυv oι Aγρoφιjλακεq,
iφ,ωo, rληρoιiv oωρεuτκd τιc εξrtξ πρoiiπoΘ6oειg:
'α ευμπηb6voυv iρfu (3) 6τη πραγματικfu υrηρε<l[-

αq απ6 ηv ξoδd τoη απ6 η Σxολd Aγρoφυλdκωv,

μdlιρι τrμ-slη Δεκεμβρioυ τoυ θτoυξ πρoκfoυξηq τωv

εξετ6oεrrrv.
ii. ει'ro, κdτo11oι απoλιrτrυriou τiτλou Λυκεioυ ι1ιo6τμ

μoυ τiτλoυ αrιoυδιiv.

'Aρθρo 2

ΦιΘμξ Θdoεωv Aρ1φυλ6κωv πρoξ κdλυιlη

o αριΘμξ τωv θ6oεωv Φχφυλ6κωv πρoq κ6λυι'|η, με
πρoαiωγικξ εξετ6oειq, καΦρζεται κ6Θε φoρ6 0Ι6 τη
ιioirθιrvσ'l Διoκητκoιi και oκovoμκoτε1vικιsv M6οωv

.* φxηi"(oυ Eλληvκη Aγρoφυλακfiq, με β6ση τ9
*εro πoυ'πρoβλ6πεται vα δημιoυργηΘoιiv ατo βαΘμ6
αυτξ κατ6 τηv 3lη Δεκεμβρioυ τoυ 6τoιξ π9oκnογ€n,s

τωv εξετ6oεωv. o καΘoριoμξ τoυ αριΘμo0 αUτoU γμ
,"i"i*oxρεωτκd πριv απ6 τηv προκr!ρυξητωv εξετd;

oεωv. e6sαη τoυ αριΘμα! αυτoιi δεv επιτρ6πεται μετ6
τηv dκδooη τωv απoτελεo}rdτωv.

ΑρΘρo 3

Φor<rbυξη πρoαγωγκι6v εξετ6oεωv

't. oι πρoαγωγκξ εξετ6oειq δεvφYαiιπαι αηv AΘi-
vα και oτη'oεooorovkη μe μfuψvα και ευθιivη τηq

:iοιrn ιrεiεκπαiδεuηc και Eπψ6ρφωoηq' Mε διαταγfi
τδυ ιιiυeιlrrrri τηg Aγροvομκrlq Aκαδψ(αq oρζovrαι
ξεταcrrικd κ6ιπρα αv6λoγo με τov αριΘμ6 τωv Uπo-

ψηφ(ωr. Mε ηv πρoκfiρUξη τωv εξετ6oεωv μπoρεi vα

δji*o,,η.3',oi οιεvΦγειαc αυτ6γ μ6πrov η AΘηvα

:τηv πrρfirπΦση nou oι εξετ6oεξ διεvεργoιjιπαι κCιι

o'η e"dαoιorkη, η εποτπεio αψτιfu Qvατiθεται αro
aoier"',i τηq oκεios ΔειiΘwoηq Aγρoφυλακι1q Πε-

ρφΦειαq.i i- εΦτqπκ6 κ6rrτρo τrΕ Θεooαλovkηq διαγω_

vζoιπαι υπoψιxφ,oι τωv Yrηρεoιιiv noυ εδρειj'oυv αrη
Θλoαλ(α, Mακεδov(α, Θρ6η,tlπειρo καΘι6c κoι στα

Nrpι6 KΦκυρα, Λευκ6δα, Λfrμvo και Λ6Φo'

1

2

(1)

npoεaΗKo ΔlAτAΓλiA γπ APIΘM.165

ΠρotiπoΘ6οeιq, δκαιολoγι'|τκ6 και ξετdoειξ για τηv
πρoαγωγr1 λγρoφυλdκωv στρ βαΦ6 τoυ Αρxιφιiλα-
κα καiγια τηv κατ6tαξη Aγρoφυλ6κωv και Φχιφυ-
λ6κωv ωq AγρovΦωv.

o nPοEΔpοΣ
τ}lΣ Ε^rι}lillκ}lΣ Δ}llloκPAτlAΣ

'E1ovταg υπ&1η:
1. io Φθρo 19 παρ. 5 και 6 τoυ v' 3δ85E007 {1ρoατα-

oiα τoυ'περβdλλoιrτοq, αγρoτκr1 αoφ6λεια και d}λεq

διoτdξειg, (A'- 148).

z τo'Φρo 90 του Kιiδκq NoμoΘεo(αq για τηv fiψβ6ρ-

,ηoη 
^oi 

τα Kυβερvητικ6 oργαvα' πoυ κoδrκoπoιηΘηκε

με τo ΦΘρo πριiτo τoυ rιδ/τoq ΦE005 (A-_ - 98)'' 
3. Tηv υrd αριθμ Υ3F,?ZΩoag απΦααη τou ΠρωΘυ-

noυργoε -κατΦγηαη 16σηξ υφυπoυργοι! και αjαrαor1

edorri αvατιληρωτft υπoυργoιi Eoωtφκι6v' (B'-3)'

4. i; γεγovξ 6τι απ6 τη διατdξεη τoυ παρ6ιπoq

διoτ6γματoq δεv πρoκoλεiται δoπ6vη oε βΦoξ τoυ

κρατκoιj πρoUπoλoγιoμoιL
'5. 

Τηv υri oριΦ. ΗΡoο9 γvωμΦ6τηοη τou Σιηrβouλ[-

ou ε',,^ρo.rfuq,,jcπερα απ6 πρ6τααιl τoυ Avαπληρωτfr

Yπoυργoιj Eoωτερικ6η απoφαoζoυμ:

κEΦΑΛAlo f
Διαδικαο(α προαγωγκι6v εξετ6οεωv Αγρoφυλ6κωv

για τo βαΘμ6 τoυ Φχφιjλακα'



EΦΗMEPIΣ THΣ κγBEPf{ΗΣEΩΣ (TEγxoΣ nPΩTo) 6695
ΦF.κ 203

(2' 3. Τo βαθμ6 τoυ Eπψελητι1 A'_μπoρε[ vα κατ61ει

nPoEΔΡlκo ΔIATAΓMA γπ APlΘλi' 166 ::9:"Ψ19 
αριΘμξ ιατρι5v κoι oδoyτι6τρωv πoυ δεv

Eπιαrημovκ6 βαθμολ6γιo-προoorπoΜγιo.,oi'or, *o, j*ru:r*ΗffLHT,1,::,T::J :1γ:,Η3" 
oδorrτιdτρωv τoυ lKA - EΓAM' τoυ IKΑ_EΓAM.

o πΡoEΔpoΣ
τtlΣ EΛΛFlNlκΗΣ ΔHlιioκPATl AΣ

'ΦΘρo 3

Evrαξη και )ιρ6voq εξ6λιξηs
'Eχovrαq υπΦη
1' Tιξ διατ6ξει$ Στo βαΘμ6 τoυ Emcrτημovκo, Ernμεξτri Γ εvτ6ooo-

α) τηg παρoγΦφoυ 10 τou Φθρoυ 37 τoυ v.3518poo6 vται oι ιαiρoi 6vευ ειδκ6τηταξ και oι oδoyτ(ατρoι απ6

(^ 272)*AvαδιΦΘρωαl τωv κλ6δοtv τou ταμειδυ ευ- tηv,rμερoμην(α αvdλψηq ψΙηρ€a{qq στo IκΑ€TAM με

rπGεωv Mηxαvκι6v καiΕργoλητπι6γ ιημooδr'Eργωv απΦααl τoυ Διoκητi τoυ lδριjματoξ'

σΣMEΔE) *αι ρ,ioμιori δλlu, e"μα.rr"oρμo-ο,οτηioq Στο βαΘμ6 τoυ Eπιαrημovκoιi Eπψελητιi B ειπdo-

τou Yπoυργειoυ lπααlι6fi;ξ;;i;*rr,onq πρo*o- oorrοi oι iατρο( με ειδκ6τητα απ6 τηv αvdληι|η υrη-

πfaο. λν'ν|vlι\ 
ρεo(αs στJ ftn-ετnm με απ6φοcη τoυ Δloκητι1 τoυ

- 
δiiou ΦΘρoυ 90 τoυ Kιilδκα NoμoΘεo('αξ για_τηv iορ'ματoq και εξελfοoοvτ-α''ΨΨ.::oj:T;'i*:|*

K;ι}irηfrilιτα κuβiρvητκioo!$}$ πoυ κυριi,Θηκε 6vευ ειδκdτηταq και oι oδovτiατooι με τη σι'μπληρ(υση

με τo ΦΘρo πρΦτo τoiiij. οοEδιiε ιl ts}-2 fηλi; oρ,δμ. 49lΣlx7ηt2732008 απΦαoη τoυ Δ'Σ' Eπψελητη Γ'
τoυ lKA - EΤAM. . Στo βαΘμ6 τoυ Eπιαημovκοιi Eπψελffi A'εξελ(ooo_'Ξ io ,"rorξ dτι απ6 τιq διατdξειq τoυτιαρ6vτoq ,r'o, 6λλ απ6 κρ(,on oι ιατρoi κgι oΦιπ(ατρoι πoυ

οιατdγμλτbq δεv πρoκαλε{ται δαπ6η αe FΦ5 1o1 ;iil ;rμ"ληρι6oiι εw6o (9) xρ6vια υτηρεα(oq ατo

il;iδ6 ηρoιπoλoγ,oμoι3 i oε βdρoc τoυ πρoijπoλo- ρ"eμο τoυ Eπιbημovxoιj Eπψελητr1σ.

γιoμoιj τoυ lKA - trlιr' 
--. ?' τ''ι :τo βαΘμ6 τoυ Eπιατημovκo$ ΔιευΘιlvΦ.ξελfuoo-

' 
+. τηv urt' αριΘμ 178Eoo9 wωμoδ6τηoη τaU E-Τμη- ;,-,o[fi απ6 κρ{on δι ιατρo( και oδovτ(oτρoι πoυ

μoτoξ τoυ Συμβou}(ιoυ τηq Eπκρατεiαq, μετd απ0 rφo- ;'*' -- ' u.ιnρ*"i o6iω ιεl iτη υrηρε9iα5 ατo ξξ16
iαoη τωv-Yηoυργιiv i"λ.δ"du και Aπαηι6Μστlξ και Ξ1:λr"r"o6 Επψελητr1 A'fi;;;χIJδελo ,*a ιiη
Koιvλvκm Πρoαταοiιαξ, απoφαoζoυμε: ε"η rr,,p'δδξ,?1rr'onοi,ωv τα π6rτe (5) αrο βαΘμ6

ΦΘρo 1 τoυ Eπιατημovικoιj Eπψελητfi n"'

KαΘΦωοη εrιιστημovικo6 βαΘμoλoγioυ - Στoιξ^6χοιπεq oυμπλrpι6οει π6ιπε (5) 6τη υrηρεo(αq

πρoσo\rroλογ(oυ ιατριΙlv *A_ErΑ# αr9 ηbui Eπιfuovκαj Eπψελητη R" κoι μ6xρι τηv

1. KoΘιερι6vεται επιστημovκ6 Fαpηoξi ',,o.o* ffi,Τtr Ttffii:r'χ,:ΙiffisH:"iT-';'J,tr
μ6vιμoυq και με oιiμβαoη ιδιωτκoιi δκαioυ αoΡιατoυ ΔιευΘυvτi.
iρ6ro, λτρoh και οδοιrτι6τροιη τoιl, KA]
^?μ-Ξ*oiη*d, εε6ιιqη σro']ξ ρdeμο6s τ-oU επιστημo- 'AρΘρo a

vικo0 βαΘμδλoγ(ου tου dρΘρoυ 2 δεv oυvδ6oytαι με τη Kαταατdoειξ ιατρ6v κoι oδoιπιdτρωv
i"Jrτmi"irn οομo'οs 6'εiι πλ,dοv απoδοxrJv' Eπfuηq

δεv oυvδ6oιπαι μs τηv 6oκηαη κααtκ6vrω'i"ρ"i;;: 1. Τov lαvouΦιo κdΘε 6τoιξ αuw6oοovται oπ6 τηv

μ6voυ oργαvκrh μov6δαq 
' !Yv!- 'Ξ 

q{ψω,α rrηρεj(α καταατ6oειξ ιατριilv και oδovrι6τρωv'AΦρo' fri;i*.t::xlι1s:ffi;}."Jεiμ:i"1*t:;ffi;
ΔιΦΘρωcπt επιατημovκoιi βαΘμoλoγ(ou -;;a ξοu3 και 

-ειδ^κ6.τητα 
και με βdοη τo χc6vo πρo-

πρoοovroλoγ(ου ιατρ6v lκA_EΓAfi u',.Φff;δ ρoeμο. oι καταατ6oειq αυτ6ξ oυvτ6o_

1.σμ6ηrψoικαιμεαfuβοσγlιδιωτκoιjδκα{ωooρiαtou 
g1i::]-β6"n'τq σΤφιxob τnc shc Aoκo}'ιβρioυ τoυ

1ρ6vou ιατρoi και oδovriατρo,τΨ ltθ€ΓAλi ειπ{ooo ffi}lx'H',# aι:*::ιaι::ffi"H,tlfr',if,ji
fio, *o, εξελioοoιrrαι στoη ακ6λoυΘαξ βαθμoξ ;;;;r.
EΙιffi:ffnθfi:χ.*^' -i:Ι{:::p*,:*:χ:s,::::Η:*"ι:Tffii:'$"Eπιαημovικξ Eπψελητιiq B, στoUξ ;δG iαι oοorrrι6τρoυξ κατ6 τo τφι6τo δε-

Eπιατημovικξ EπψeΜτιt Γ :1*: iou oφρouαρioυ κ6Θε 6τoιη' ΔιΦΘωorιτωv

απ6 τoυq ono{oυq *o,x"ω, "o""riγρdbvται 
στιq καταατ6αει9 γfuεται

o κατι6τερoq ε(vαι α) τoυ Eπιαrημovrκoιi Eπιμελητi αy'τny υrιrpεαiα 
';ατερq 

οπ6 ο(mαη τoυ ιoτρou και

Γ για τoη ιατροιh irλ ειο,^οη'αq 
"o, 

oioilιeiJJui 9g"*.φ;ilη-oπoια υi'oβ6}λεται εvτξ πρoΘεoμ[αq

και β) τoυ Eπιcπημovκο6 ΕπψεΜτιi r, ψ" -1"*',iifi,i ;6-" flδ ηJrρ,' απ6 τηv-κoιvoπohoη. Av η uτηρεoiα

με ειδκ6τητα κοι o αvι6τεpοq ε(vαι τoυ #ra;ilffi oηoοοωi'in, ;t'rprl fi δεv,αnαvrτ1oει μ6οα oε δiκα

ΔιευΘυvη. 
oγωτερ9ξ vιy,r ι: *"'ν "w ---- - 

(1o) ημd;ξ αr,6 τη, υπoΦλfi τηg, επιτρ6πεται η υπo-

2 To βαΘμ6 τoυ Eπιατηrovκo6 ΔιευΘυιπi μπoρεi vα boνr'.ω-ιq διΦΘωαrκ στo υτηρεσιακ6 ouμβoυλιo

κατ61ει κ6Θε φoρ6 αριΦdξ ιατριirv *o, ojffiFρur; ir6σ,i οε οhi ιtol rsΙ6ρεξ απ6 τηγ π6ροδο τηξ αvωτεpω

πoυ δεv υπερβο(vει τo 20o7 .r, oργoriχ, δΞδ; δΞλ"'iμ"ρ.κ πρoeΞoμfus ri απ6 τnv κoιvoπoiηoη τηs

ιατριiv και oδowιdiρωv αyrfoτοιxα αfuφωvα με τov onoρρ,frui'ic δπΦααrκ τrκ υrηρεo(αξ, αv αυτfi γ(vει

;;;;irμa'* κΑ€rAM, vωρfuρρα
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Τo υrηρεσιακ6 ouμβoιiλιo αποφαoζει μ6oα οε δε- β) μια (1) μov6δα αv6 6τοq υrιrpεoiqq σro δημ6οιo ιi
*o"ε*" ιlσημΦη &a.η, u"oιioιri'η{ αfuη<yrιs δμ oε Noμκ6 Πρ6oωπα Δημoo(ου Δικα(ου.

6ρΘωorιq. Γξ πρoiirηρεo(α voεiται.αuτf ηoυ ι{ηα διαwΘ_εi με'ΦΘρo' ::il:Ψ*:;:ffi"?ilΗ::Ιil:,ilλ1ιT}lπiι::
Eξι{λιξη αro βαΘμ6 τoυ Eπιαημovικoιi Eπψελητfi B' βλ6πεται απ6 τηv παρ. 6 τou ΦΘρou 26 τoυ πδ.50/2001,

1. oι ιατρo( dvευ ειδικ6τηταq και oι oδovrfuτρoι ξε_ 6ψc ι9ιjει
λ(ooovrαι ατo βα9μ6 τoυ Eπιorημοr,*r,: εnirJiii"ε ..911cj* απ6κτησηq ειδκ6τηταξ δεv λoγζεται ωq

εφ6oov ξ1oυv cruμπξριioει .o, oπo,rαiμ,IJlδ&; ξe-os πρoι'Tηρεσfαq'

ατo βαΘμ6 πoυ κατ6,1oυv και εφ6oov 6x;;Jrιη- Ρ:'::1'o'κ6 Φγo

λ6 επ(πεδo τα ouoιαατικ6 Kαι εττιστημor"a nρi"j*i' Τo επιffiovικ6 Φγo βαΘμoλoγεiται iωq εiικooι (20)

6πωq πρoκιiπτou, or,ο oi'λΞ*iiiq .δδιογηJft -;i; μοv6δξ ωξ ακoλoιiθιυξ:

πρooωπκd μητρ(ilo κ6Θε'ιατρoιi και oδovrι6i;η 
- _ ^9.:Ψ'"ρικη 

διατριβιi πoυ 6xeι εγκριΘεi ιi 6xει πε-

2ToB'Yrηρεoιακ6 ΣυμΦσλιo τωv ιατρι6v IKA-ξTΑM ι::.1Ψ επiτυxfu τη διαδκαoh παραδoxm διiκα (10)

πoυ πρoβλ6πiτqι αro 6Φρo 12v.9050/2002{Δ4 λ^),τoν μoγ.αoεq'

Aπoλιoκ6Θε6τoυcκαταρτ[Φι,μεβ6αrl..q;;;;;;iβ)μεταrπυxιακξτfτλoξεηααqτoυλ61ιcπovφofuη.
?# δrρ.;;;;E;;iii,"Ti δοb..Jui.ρr, "ρos 

oηq π6vrε (Φ μov6δη,
εξ6λξη αro βαΘμ6 τoυ Eπιατημovκo6επψειηfiδ_ δ;ζ ij επιατημovκη εργαobq ouvαφεiξ με ηv ειδικ6τητα

ειδικ6τητα. Για τηv εYγραφi αroυξ πfuακη.iλb,is -ρι_ πoυ 6xοuvοημoαιeυΘε( oε διε€vr1 και ελληvκ6 επιστrl-

vοvται oι ιατρof 6ιευ ειδκ6ηταξ και α οaovτliτ-d δυ ψor,*i,"εαoοκ4 6ωc-π6vrε (5) μov6δεs' Eργαobq υπ6

oυμπληριδvoυv 6ιη τιq 30 Aπρλioυ τoυ *Φ;;;a;G δημooiεuiη δεv λoμβ6voιπαιυπΦη εκτξ ov oυvoδειj-

τov απαιτoιjμεvo για ιi; rξδ;iη xρ6;o ψnηρεoiαc' oiαι απ6 ρφαιωorl τoυ εκδ6τη τoυ περιoδικoσ 6τι η

'Aρθρο 6 i'},:tr*"s:ffi;sh eπισημovι-

Eξι{λιξη σroυξ βαΘμoξ τoυ Eπιcπημovκoσ Eτιψελητi ηωv ρφiiωv iαi oυμμετoxη oε ερε,ιlvητκ6 πρoγρΦματα

* κα,'τou Επιαημovκoιj λιευΘυvτιi &υq π6vτe (5) μov6δεs'

1. To B, Yrηρεαακ6 Συμβοιjfuo τωv ιοτμi'v lκA€rΑ,t ε' περ("'ωc't πoυ oκριvΦρvοξ κατ6xει διδακτoρκ6

τov Aπρλιo κ6Θε 6τοιξ καταρτζει-με otφ'iλ1i'i: :::*::*'1ιακ6 
τ{τλo λαμβvεται uπΦη μ6vo o δμ

ατ6oειq τoυ 6ρΘρoυ i, iιroiririωι κλι oδowι6τρωγ o<Ι{τopικdq τiτλos'

χωρια16 κατd βαθμ6'a;δi6'iτcι για #*iii'ffi [._ΤΦηση καv6γωv ηθικft και δεoyroλoγiαq

στoUξ βαΘμoξ τoυ Eπιcπr1μovκog ε.,,ι*iii''λ"i"o', .^s:.}"i'foαι η oυvo}u*t oυμπφιφoρd και δρ6o11τoυ

τoυ Eπιαπ1μovικoιj ΔευθυvΦ Για τηv εwρdφτi cπoυq Ψρ9'j και oδoιπιdτρoυ κατd τηv εκτ6λεorl τωv κo-

πivακη αιrτoξ, φfuoιπαι oι ιατρo( *o, o, #δλti.ρo] Ψ1ΨΡ' τou' 6πωq αuτ6 πρoκιjrπoυv απ6 τov Uπη-

πoυ oυμπληρτivoυv 6ωq τιξ 30 Aπρλioυ τou επ6μεvo, ry1Ψo-τou φοκελq και βαΘμoλoγεiται 6ωξ δ6κα (10)

dτoυq iov απoιτoιJηrεvo για τηv εξ6λξη Cπoyξ βαΘμoξ μΨ95'
τoυ πρoηγoΦ"r* #dλ'xi&i"rrηp.Jιoi. Δ Aπdδoαη αmv υrιrιoεο(α 

-
2oι61oιπηouμπΜριiοειτιgπρoiiπo9ΦΥ,α$9; ..η α"ωoon'αη' υrηρεoiα βαΘμoλoγεiται 6ωξ δiκα

λιξη σroυξ ραeμoξ τδυ 
-ι:i διδr"J,i E;ψiii.6 A' (10) μοvdδη, κατα ηv oπo(α αξιoλoγε(ται η επιμiλεια

και τoυ επιcπrμοvιrιj ι"αii^"*Γ*"ροl*n* σε απο- και η αφoσiωoη τoυ ,αΙρoy κατ6 τηv εκτ6}ιεο11 τωv

κλειατικfl nρoeroμιoii&-ιiirdi;'r; ffi δ,d'tohση iooηi6*λr, τoυ, η πρoΘυμ9 αrηv εξυrηρ6η<πl τωv

τηq κατ6αrασrξ τoυ Φθρoυ 4 oιivτoμo ριiγρ.δiiti "oφoι,"μλ,, 
*o' η *lryΙ:y^ατηv καλi λειτoυργ(α

δμ'ωμo, αro δπo(o ovαφ6ρoιπαι αvαλυτκ6 τo στoι- τηξ υrηρεo(αq σηv oπoια αvτΙ(ει'

;;t;ffi or,oιo ,,ρo*,i*εi τo επιαιτ[rοvικ6 Φγo τηs λ' ιr αuvoιι,<h βαδμoλoγ(α τoυ Uπoιι,ηφ(oυ πρoκ6rπει

παραγρ6φoυ e τoυ παΦvrJq Φoρoυ-'fα o*φiρh* α* .o 6Θρoιoμα 6λωv τωv_ μovdδωv που λαμβdveι o

}iffiγffi"6 ηff;μ;dJ'ρ6*ι rα rφo*,irπoυ, υποψfuιoq αfuφωvα ηε1αΘfvα απ6 τα αvωτ6ρω κρι-

;; !{iofrμa 6γγdφ61'τα o"oλ Θα πο9φouζovrαι τfiρια. }rεταξd τωv ιοoβαΘμoιhπΦv προτ6οoεται o Uπo-

Η ;;;δ*φii,o Jφf,o* οi, περλαμρ6voιπαι cπo ψfuλ πoυ jxε, περιoo6τφo 1φ6vo πρoiirηρεo(αq oτo

nρooωπκ6 τoυ μητρ6,o και ζητηΘαiv απ6 τo γτη9φ- lκA - EΤAΜ.
.Iδ}rμpoυιr. iε περ(rπω-r "Ψ 

δεv_ υπoβληθεi βιo-.

γραφκ6orlμε(ωμα,τo υrηρεoιακ6*ιφ"οiδ"iξ'iΦi 'AΦρο 7

il β611 iδ *δ,xiιo toυ"πρoσωπικoιj μητρ<6oυ κdΘε Xρ6loq μη υπoλoγζΦεvoq για εξ6λιξη

,.;fr'":iLf:i',ffifriια 
εξ6λιF;rι στoη ραθφ6s^τrκ j:-1,g':,'::,*1Fffisffif.:r,1i::}:;

Ιr#:fffiχ,lJ::"jffiffi:ι:λ'il3i:l*i,αc,6π1οq β gvζs-,i,;'fλδ;-9d; ξJ'i"i ".i.iiηs $ι,9nc
αυτri πρoκιirπει απ6 η βαΘμoλ6γηη.r, 

'iΞ*ηρω, 
"* *oi6ιηξε oε oπoιαδflπoτε καταδkη ε(τε εξαιτ(αξ

πρotirηρεο(αq, ετιcπημοvκo6 Φγου,.,iρηλΙ#χ;; n"-ooρx"'t οiφξrκ πoι, κqτ6ληξθ qε πειQsρχυΦ ποιvR

ηΘκfu και δεoιπoλoγihq και απ6δooηq ;λr,}?; j1φ;;; 
"οo<πιιuoγ 

απoδoχ6v τριιiv (3) μηvι6v' γ)

ωs ξrlξ: 
)γιαq κqι (Jlι{Jι'υUΙΙs νι! ' o xΦvoq τηq αδικαιoλ6γητηq απo1fig απ6 τα καΘrμo-

A. Πρotirηρεoiq *δ δ) o'xρ6voq τηξ πρoσι.}ριvrκ παιjcηq, ε) ο xρ6vog

Η πρoiiπηρεoiα τoυ ιπα|ηptoυ βαΦoλoγε(ται .ηi 6ir--"q εvau o"oaοxΦv που δεv απoτελεi )Φ6vo

α) τρειξ (3) μov6δη αvd 6τoq ,rηρ*(,os αro lKA ,,ραγμαr*'k δημιioιαq υrηρεo(αq και cπ) o xρ6voq

- EΤAM, 
v9\ 9'9 vrvΞ -'"'r-- 

αvαcπολr1q dοκηorκ τωv καΘηκ6rτωv'
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'Φθρo 8

'Eλεγxoc voμψ6τηταq πιvdκωv εξ6λιξηq
'l. oι π(vακεξ ιατριiv και oδoιπιdτρωv για ξcλ η

σtoξ βαΦoξ, πoυ κoταρτζovται oιiμφωvα με τqΦ'
oρα s και ξ υπoβd}λovται για κιjρωoη μ6oα oε δcκα
(1'o) ημΦη'ατo λιoκητli toυ IKA€TAM. o.Διoικηttt
J{ετd'ξεiμt"o η voμψdητα ηq διαδκαoi'αξ κατdρ-

'ι"ηq 
irv nιvdκωv και εφ6oov διαπιαrdεει παρΦαoη

τωv λετικι6v διατ6ξεωv, αvαπfuπα τoιη π(vακη ατo
υrηρεδιακ6 ωμβoιjfuo' τo oπo(o υπo11cεoιiται vα απo-

φαoioει εvrdq δ6κα (10) ψερΦv.- Γδ, nιro*η πoυ καταρτζovroι και κυριδvovται oιiμ-

φrro μ" τα αvbτΦω εivαι oρι<πκoi και ovoκοιvιivoιπαι
λιq αbμ,5δεs υτιιiρεoi,η. Η ιoxξ τωv πιv6κωv 9Pχζει
τηνiη ιlαtoυ τoυ hoη koτΦtιαηq τoυξ, ανεξ6ρτητα

""ο η, ημερoμηvfα oριατικoπo(ηαηq τoυq και λ{γει
ατo τ6λoq Απριλ{oυ τoυ επfuεvoυ 6τouq.

s. oι ιαiρoi και oδovτ(ατρoι πoU περιλαμβ6voιrται
*δrs r,i**η τoυ ΦΘρoυ 5 ξελ(αoovται στo β9Θμ6
Ξn,#lμor,*oιi επψεrη.η R μ6οα o9 6vα μfoα απ6 τηv

^,dλσi 
τωγ πιv6κiov ι1απ6 τηv ημΦα πoυ oυμπξριi'

,δi, i"' 
""oδιjμεvo 

για τηv εξ6πξη )t99vo υπηρεoioq'
i-Ξειεη_"ro ρdoμ0 iou ελιαrημovκoιj Eπιμελητη B'-o*ρ"iid, 

oτι icrx,ir, αvαδρoμικ6 απ6 τηv ημfuα πoυ

"rr"ιnοωurι 
o ι6iρξ ιi o oδovr(ατρoξ τo 1c6vo υrη-

ilf.i;", Jr,o,.ri.α, γ,α τηγ εξηιξfl τoυ στov εv λ6γω

β;Θμ4 πoτ6 Φωq πριv τηv-ει,αρξη ιolιιlos τoυ oικεioυ
πivακα

η_o, ιατρο(fi oδovriατροι πoυ πφλομβdvoιπαι στoUξ

πωαidεiειξηs -o, βαΘμ6 τoυ Eτπoττ1μovκoιj Eτπμε-

iη.η π'-* τoυ' επιαημovκoιi ΔιευΘυvτi εξελ(ooorrται
α.δ, ,πΦvo βαΘμ6'kατd τη oεφd -εYγραφfiξ 

τoUξ

-ors oικi(oυq'π(vακξ μ6oα oε 6vα μrlvα
α) απ6 γηv κ6ρωα1tωv rnv6κωv ιi
si απ6 mv nμεooμηvio απoxΦηoηq για oπoιoδflπoτε

ι,Ιγ" λρδr'h_δοδ*,ωρωv-που κατ61ouv τo βαΘμ6
τoυ Eπ,αημovκαj Eπιμελητι1 A και τoυEπισrημovικoυ
λ;rdvrii;ι.-, nαvrrs irεxρ,.* αριΘμoιi ιατμi'γ fi o9o'
*aiJα it 

"rε 
vα μηv'υπiρβαfuoιrTαι τα,αvιtrτατα Φια

.λu 
"αρ.2 

και 3 τoυ 6ρΘρoυ 2 τoυ πορ6ιπoξ π'δ"

'ΦΘρo 9

Διαγρoφι1 απ6 πfuακo εξβλιξrκ

Vτη στo lKA€TArt, ιατρo( και oδοιπ{ατρoι ειπ6ooovται
στouq βαΘμoξ ηc παραγΦφoυ 1τoυ dρΘρoυ Ζ με
απ6φαα11τoυ υττrιρεσιακoιj oυμΦυλ(oυ, η oπo(α λαμ_

βvεται με βdoη τov 1c6vo υrηρεσ(αq αro IKA-ETAM
κατd τηv ημερoμηviα δημoofευαηξ τoυ παρdvτog π.δ',

ωξ oκoλoιjΘιξ:
A) iατρoi με ειδκ6τrμα:
- εικooι (ao) cτη,6ιποξη ατo βαθΦ τoυ Eπιαrrμovκoιj

ΔιευΘυvrfr
- δ6κα ιrol ε.η,6ιπαξη αro βαΘμ6 τou Eπιαημovκo6

Eπψελητfr A'
- ilε xirvo μκρ6τερo τωv δ6κα (10) ετιiv,6vταξη ατo

ΦΘμ6ioυ Enιατη.ιovκo6 EπψεΜτr1 B'.' 
εioυq 61oιπη oυμrιλημiοει δ6ια 6ξι (16) θrη υrηρεo(;

oq, α.,*qL"o, δ τ{τιoq iου Αvαπληρωτη Erιατημoνκoιi
ΔιευΘυιrεfr.

B) lατρo( 6vευ ειδικ6τηταξ και οδoyτ(ατρou
- τρω (3) 6τη επιπΜov του απαιτoιiμεvoυ, oιjμφω-

vα με τηv πρoηγoιjμεvη περirπωoη A,1φ6voυ για τηv

6ιπαξη στoιξ αvτiατoι1oιη βαΘμoξ καΘιiq και για τηγ

onn λμri τoυ τ{τλoυ τoυ Avαπλrpωτr1 Eπιατημovικof
ΔιευΘυvrη

-'oooι κατ6 τo 1φ6vo δημoobυαηξ τoυ παβvτoq δεv

6xoυv ουμrιληρι6oει τρ(α (3) 6τη υrηρεo('αq εvιdooovται
αio ραoμο τoυ Eπιατημovκoιj Eπψελητt1Γ''

Σ iια iη εvτdφιq αurξ λqrβdvεται oε κ6Θε περ(_

rπωσri υπ&η η oυvολκι1aι.μπεριφoρd και δρdoη τoυ

,o.ρo,i *oι' oao*ι6τρoυ κατ6 τηv εκτ6'}εοτ1 τωv καθηκ&
*,J, i"r,6πωq αuτ6 πρoκιirπow απ6 τov υrηρεoιακ6
τoυ φdκελo.
c ιrlε.a ηv απΦαoη τoυ ιJπηρεσιακoιj oυμβoυλioυ' oι

καταατ6oειq τωv ειπαoofuεvωv κoιvοπoιon/ται στouq

,*ρο,jq και oδovπ6τρoυξ ε\πξ εvξ μηvξ απ6 τηv

6κδοoi τoιη'
4. Mεk Φ ειιδkαoγt tωv evσtdσoωv, με απ6φαoη

τoJ ι,o,*η'η τoυ ι}(ι€TRM κυρι6ιrorπαι oι τελικξ κα-

τααr6oag τωv ειrταoo6μevωv στoυξ βαΘμoξ ιατρι6v

και oοοιπι6τρωv. oι κατααrdqeιq τωv ovτEσσoμdvωv
πδυ *αταρτζoιπαι αiμφωvα μe τα ovωτΦω εivαι oρμ
;;.6q ;* orακoιvιδvbvrαι στιq αρμ6διεq υrηρεoiεq'
oι εv λ6γω εyrdξειq ιΦΦουv απ6 τη δημoofuυoη τoυ

παρ6woξ n.δ.

't. To oρμ6διo υrπpεoιακ6 oυμβιi'ιιo, μπ9ρ9{ με αιτF 'ΦΘρo 11

s3Hli'Ψ-:Tf:flr'Hι1s:ETγft:H,xτ"i;a: .' Iqιξ

τp6 fi oδoιrε(ατρ" λ6γ. ;';;drlc 
"b-,rκnc 

*i;;διηξ Η ιηιξ τoυ παρ6vroq Διατdγματoξ αρxζει απ6 τη

τoυλ61ιαrov για πΜ;;ffi;;;,β"i'h "9οφx,ζ οημooiuω τoυ στηv Eφημερiδα τηq Kυβρvf,σεωq'

πoιvfig πρoατξuοu μrγλGδ.r';;-.ξ αiτoοoxζiu6i i'η, γπoυργ6 Aπαo16ληαη9 και Koιvωvκηq Πρo-

(1) unvdc. 
JιvιYF_- 

-o",oq αrαδcτoυμε τη δημoαbυoη και εκτiλεor1τoυ
' Τλu αvατραπε( αμετ6κΜτo η παΘαρxκfi π91vn n Π παρ6ιπoq Διατ6γματoq.
πoιvικf1κoταδ(ικη o ιατρ6q ιi oδoιπ(ατρoq εξελiooεται
αvαδρoμκ& 

ιΙJ.,\ ιl vνv' ιιgιr'v\ 
AΘrμcι 29 Σετπεμβρ[oυ 2009
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Mεταβατκfi διαταξη

o rΡοEΔPoΣ τΗΣ Δ}niotφAτlAΣ

κAPoΛoΣ ΓΡ. ]lA]toYΛlAΣ

1. Για τηv πρ6τη ε(pαρμoΨl τoυ παρ6ιπoζ και αvε- YrDγPΓα

ξαρτι1τωq r* noon*δiirUhoρλγρdφωv 2 και 3 τoυ EΕΓtτEΡ*Φhl ArAp(ar\ΗDtΣlω|κo}κslΦiΣfpoΣfAΣll{Σ

dρΘρou 2 επ(τωv oργoi*λi'οδδδ'i, οιbio,,Lηρετb,i ΣrπPμ{tN οΛοΓAlτHΣ ΦA}rΗ ΠAr\ΛΗ - nETpA/ιlΑ


