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Προεδρικό ∆ιάταγµα 166/2009

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 166/2009
Επιστηµονικό βαθµολόγιο - προσοντολόγιο ιατρών και
οδοντιάτρων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
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Επιστηµονικό βαθµολόγιο - προσοντολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 203/2 Οκτωβρίου 2009)

Άρθρο 3
Ένταξη και χρόνος εξέλιξης
Στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Γ’ εντάσσο−
νται οι ιατροί άνευ ειδικότητας και οι οδοντίατροι από
την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ µε
απόφαση του ∆ιοικητή του Ιδρύµατος.
Στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β’ εντάσ−
σονται οι ιατροί µε ειδικότητα από την ανάληψη υπη−
ρεσίας στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ µε απόφαση του ∆ιοικητή του
Ιδρύµατος και εξελίσσονται ύστερα από κρίση οι ιατροί
άνευ ειδικότητας και οι οδοντίατροι µε τη συµπλήρωση
τριών (3) ετών υπηρεσίας στο βαθµό του Επιστηµονικού
Επιµελητή Γ΄.
Στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Α’ εξελίσσο−
νται ύστερα από κρίση οι ιατροί και οδοντίατροι που
έχουν συµπληρώσει εννέα (9) χρόνια υπηρεσίας στο
βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β΄.
Στο βαθµό του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή εξελίσσο−
νται ύστερα από κρίση οι ιατροί και οδοντίατροι που
έχουν συµπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στο βαθµό
Επιστηµονικού Επιµελητή Α΄ ή συνολικά δέκα επτά (17)
έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων τα πέντε (5) στο βαθµό
του Επιστηµονικού Επιµελητή Α΄.
Στους έχοντες συµπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας
στο βαθµό Επιστηµονικού Επιµελητή Α΄ και µέχρι την
εξέλιξή τους στο βαθµό του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή
απονέµεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Επιστηµονικού
∆ιευθυντή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 10 του άρθρου 37 του ν. 3518/2006
(Α 272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συ−
ντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
(ΤΣΜΕ∆Ε) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
2. Την υπ’ αριθµ. 49/Συν.7η/27.3.2008 απόφαση του ∆.Σ.
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού ή σε βάρος του προϋπολο−
γισµού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
4. Την υπ’ αριθµ. 178/2009 γνωµοδότηση του Ε΄ Τµή−
µατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρό−
ταση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουµε:

Άρθρο 4
Καταστάσεις ιατρών και οδοντιάτρων
1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την
αρµόδια υπηρεσία καταστάσεις ιατρών και οδοντιάτρων
στις οποίες καταγράφονται όλοι οι ιατροί και οδοντί−
ατροι, µόνιµοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
κατά βαθµό και ειδικότητα και µε βάση το χρόνο προ−
ϋπηρεσίας στο βαθµό. Οι καταστάσεις αυτές συντάσ−
σονται µε βάση τα στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου του
προηγουµένου έτους και περιλαµβάνουν και στοιχεία
δηλωτικά της συνολικής υπηρεσίας και των τίτλων
σπουδών.
2. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά
στους ιατρούς και οδοντιάτρους κατά το πρώτο δε−
καήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. ∆ιόρθωση των
στοιχείων που αναγράφονται στις καταστάσεις γίνεται
από την υπηρεσία ύστερα από αίτηση του ιατρού και
οδοντιάτρου, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία
απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υπο−
βολή αίτησης διόρθωσης στο υπηρεσιακό συµβούλιο
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο της ανωτέρω
δεκαήµερης προθεσµίας ή από την κοινοποίηση της
απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει
νωρίτερα.
Το υπηρεσιακό συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε δε−
καπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης δι−
όρθωσης.
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Άρθρο 1
Καθιέρωση επιστηµονικού βαθµολογίου −
προσοντολογίου ιατρών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
1. Καθιερώνεται επιστηµονικό βαθµολόγιο για τους
µόνιµους και µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ιατρούς και οδοντιάτρους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
2. Η ένταξη και εξέλιξη στους βαθµούς του επιστηµο−
νικού βαθµολογίου του άρθρου 2 δεν συνδέονται µε τη
χορήγηση επιδόµατος ή επί πλέον αποδοχών. Επίσης
δεν συνδέονται µε την άσκηση καθηκόντων προϊστα−
µένου οργανικής µονάδας.
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Άρθρο 2
∆ιάρθρωση επιστηµονικού βαθµολογίου −
προσοντολογίου ιατρών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
1. Οι µόνιµοι και µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ιατροί και οδοντίατροι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εντάσσο−
νται και εξελίσσονται στους ακόλουθους βαθµούς:
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής
Επιστηµονικός Επιµελητής Α΄
Επιστηµονικός Επιµελητής Β΄
Επιστηµονικός Επιµελητής Γ΄
από τους οποίους:
ο κατώτερος είναι α) του Επιστηµονικού Επιµελητή
Γ’ για τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και οδοντιάτρους
και β) του Επιστηµονικού Επιµελητή Β΄ για τους ιατρούς
µε ειδικότητα και ο ανώτερος είναι του Επιστηµονικού
∆ιευθυντή.
2. Το βαθµό του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή µπορεί να
κατέχει κάθε φορά αριθµός ιατρών και οδοντιάτρων
που δεν υπερβαίνει το 20% των οργανικών θέσεων
ιατρών και οδοντιάτρων αντίστοιχα σύµφωνα µε τον
οργανισµό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
3. Το βαθµό του Επιµελητή Α΄ µπορεί να κατέχει
κάθε φορά αριθµός ιατρών και οδοντιάτρων που δεν
υπερβαίνει το 35% των οργανικών θέσεων ιατρών και
οδοντιάτρων αντίστοιχα σύµφωνα µε τον οργανισµό
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Άρθρο 5
Εξέλιξη στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β΄
1. Οι ιατροί άνευ ειδικότητας και οι οδοντίατροι εξε−
λίσσονται στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β’
εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο
στο βαθµό που κατέχουν και εφόσον έχουν σε υψη−
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λό επίπεδο τα ουσιαστικά και επιστηµονικά προσόντα,
όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και το
προσωπικό µητρώο κάθε ιατρού και οδοντιάτρου.
2. Το Β΄ Υπηρεσιακό Συµβούλιο των ιατρών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
που προβλέπεται στο άρθρο 12 ν.3050/2002 (214 A΄), τον
Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις
του άρθρου 4, πίνακα ιατρών και οδοντιάτρων προς
εξέλιξη στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β΄ κατά
ειδικότητα. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρί−
νονται οι ιατροί άνευ ειδικότητας και οι οδοντίατροι που
συµπληρώνουν έως τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους
τον απαιτούµενο για την εξέλιξη χρόνο υπηρεσίας.
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δηµοσίευση δεν λαµβάνονται υπόψη εκτός αν συνοδεύ−
ονται από βεβαίωση του εκδότη του περιοδικού ότι η
εργασία έχει γίνει δεκτή για δηµοσίευση,
δ) συγγραφή ή συµµετοχή σε συγγραφή επιστηµονι−
κών βιβλίων και συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
έως πέντε (5) µονάδες.
Σε περίπτωση που ο κρινόµενος κατέχει διδακτορικό
και µεταπτυχιακό τίτλο λαµβάνεται υπόψη µόνο ο δι−
δακτορικός τίτλος.
Γ. Τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας
Αξιολογείται η συνολική συµπεριφορά και δράση του
ιατρού και οδοντιάτρου κατά την εκτέλεση των κα−
θηκόντων του, όπως αυτά προκύπτουν από τον υπη−
ρεσιακό του φάκελο, και βαθµολογείται έως δέκα (10)
µονάδες.
∆. Απόδοση στην υπηρεσία
Η απόδοση στην υπηρεσία βαθµολογείται έως δέκα
(10) µονάδες, κατά την οποία αξιολογείται η επιµέλεια
και η αφοσίωση του ιατρού κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, η προθυµία στην εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων και η συµβολή του στην καλή λειτουργία
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.
4. Η συνολική βαθµολογία του υποψηφίου προκύπτει
από το άθροισµα όλων των µονάδων που λαµβάνει ο
υποψήφιος σύµφωνα µε καθένα από τα ανωτέρω κρι−
τήρια. Μεταξύ των ισοβαθµούντων προτάσσεται ο υπο−
ψήφιος που έχει περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας στο
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Άρθρο 6
Εξέλιξη στους βαθµούς του Επιστηµονικού Επιµελητή
Α΄ και του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή
1. Το Β΄ Υπηρεσιακό Συµβούλιο των ιατρών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, µε βάση τις κατα−
στάσεις του άρθρου 4, πίνακες ιατρών και οδοντιάτρων
χωριστά κατά βαθµό και ειδικότητα για εξέλιξή τους
στους βαθµούς του Επιστηµονικού Επιµελητή Α΄ και
του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή. Για την εγγραφή στους
πίνακες αυτούς, κρίνονται οι ιατροί και οι οδοντίατροι
που συµπληρώνουν έως τις 30 Απριλίου του επόµενου
έτους τον απαιτούµενο για την εξέλιξη στους βαθµούς
του προηγούµενου εδαφίου χρόνο υπηρεσίας.
2. Οι έχοντες συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για εξέ−
λιξη στους βαθµούς του Επιστηµονικού Επιµελητή Α΄
και του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή, υποβάλλουν σε απο−
κλειστική προθεσµία ενός µηνός από την κοινοποίηση
της κατάστασης του άρθρου 4, σύντοµο βιογραφικό
σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα στοι−
χεία από τα οποία προκύπτει το επιστηµονικό έργο της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα αναφερόµενα
στο βιογραφικό σηµείωµα θα πρέπει να προκύπτουν
από επίσηµα έγγραφα, τα οποία θα προσκοµίζονται
από τον κρινόµενο εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο
προσωπικό του µητρώο και ζητηθούν από το Υπηρεσι−
ακό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί βιο−
γραφικό σηµείωµα, το υπηρεσιακό συµβούλιο αξιολογεί
µε βάση τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου κάθε
ιατρού και οδοντιάτρου.
3. Η σειρά εγγραφής για εξέλιξη στους βαθµούς της
παραγράφου 1 καθορίζεται από το υπηρεσιακό συµβού−
λιο κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως
αυτή προκύπτει από τη βαθµολόγηση των κριτηρίων
προϋπηρεσίας, επιστηµονικού έργου, τήρησης κανόνων
ηθικής και δεοντολογίας και απόδοσης στην υπηρεσία,
ως εξής:
Α. Προϋπηρεσία
Η προϋπηρεσία του υποψηφίου βαθµολογείται:
α) τρεις (3) µονάδες ανά έτος υπηρεσίας στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
β) µια (1) µονάδα ανά έτος υπηρεσίας στο δηµόσιο ή
σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Ως προϋπηρεσία νοείται αυτή που έχει διανυθεί µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας µετά τη λήψη της άδειας
άσκησης επαγγέλµατος και αποδεικνύεται όπως προ−
βλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001,
όπως ισχύει.
Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας δεν λογίζεται ως
χρόνος προϋπηρεσίας.
Β. Επιστηµονικό έργο
Το επιστηµονικό έργο βαθµολογείται έως είκοσι (20)
µονάδες ως ακολούθως:
α) διδακτορική διατριβή που έχει εγκριθεί ή έχει πε−
ράσει µε επιτυχία τη διαδικασία παραδοχής δέκα (10)
µονάδες,
β) µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης πέντε (5) µονάδες,
γ) επιστηµονικές εργασίες συναφείς µε την ειδικότητα
που έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστη−
µονικά περιοδικά, έως πέντε (5) µονάδες. Εργασίες υπό
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Άρθρο 7
Χρόνος µη υπολογιζόµενος για εξέλιξη
Στο χρόνο για εξέλιξη στους βαθµούς δεν υπολο−
γίζεται: α) ο χρόνος της διαθεσιµότητας, β) ο χρόνος
της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης
που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας
πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή
τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών, γ)
ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκο−
ντα, δ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης, ε) ο χρόνος
της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και στ) ο χρόνος
αναστολής άσκησης των καθηκόντων.
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Άρθρο 8
Έλεγχος νοµιµότητας πινάκων εξέλιξης
1. Οι πίνακες ιατρών και οδοντιάτρων για εξέλιξη
στους βαθµούς, που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα άρ−
θρα 5 και 6, υποβάλλονται για κύρωση µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες στο ∆ιοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Ο ∆ιοικητής
εξετάζει µόνο τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρ−
τισης των πινάκων και εφόσον διαπιστώσει παράβαση
των σχετικών διατάξεων, αναπέµπει τους πίνακες στο
υπηρεσιακό συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται να απο−
φασίσει εντός δέκα (10) ηµερών.
2. Οι πίνακες που καταρτίζονται και κυρώνονται σύµ−
φωνα µε τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται
στις αρµόδιες υπηρεσίες. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει
την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης τους και λήγει
στο τέλος Απριλίου του επόµενου έτους.
3. Οι ιατροί και οδοντίατροι που περιλαµβάνονται
στους πίνακες του άρθρου 5 εξελίσσονται στο βαθµό
Επιστηµονικού Επιµελητή Β’ µέσα σε ένα µήνα από την
κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα που συµπληρώ−
νουν τον απαιτούµενο για την εξέλιξη χρόνο υπηρεσίας.
Η εξέλιξη στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β΄
θεωρείται ότι ισχύει αναδροµικά από την ηµέρα που
συµπληρώνει ο ιατρός ή ο οδοντίατρος το χρόνο υπη−
ρεσίας που απαιτείται για την εξέλιξή του στον εν λόγω
βαθµό, ποτέ όµως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου
πίνακα.
4. Οι ιατροί ή οδοντίατροι που περιλαµβάνονται στους

2

Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

πίνακες εξέλιξης στον βαθµό του Επιστηµονικού Επιµε−
λητή Α’ και του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή εξελίσσονται
στον επόµενο βαθµό κατά τη σειρά εγγραφής τους
στους οικείους πίνακες µέσα σε ένα µήνα:
α) από την κύρωση των πινάκων ή
β) από την ηµεροµηνία αποχώρησης για οποιοδήποτε
λόγο ιατρών ή οδοντιάτρων που κατέχουν το βαθµό
του Επιστηµονικού Επιµελητή Α’ και του Επιστηµονικού
∆ιευθυντή και πάντως µέχρι του αριθµού ιατρών ή οδο−
ντιάτρων ώστε να µην υπερβαίνονται τα ανώτατα όρια
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος π.δ..
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Άρθρο 9
∆ιαγραφή από πίνακα εξέλιξης
1. Το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, µπορεί µε αιτι−
ολογηµένη απόφασή του να διαγράψει από πίνακα των
άρθρων 5 και 6, κατά τη διάρκεια της ισχύος του, ια−
τρό ή οδοντίατρο λόγω τελεσίδικης ποινικής καταδίκης
τουλάχιστον για πληµµέληµα ή επιβολής πειθαρχικής
ποινής προστίµου µεγαλύτερου από τις αποδοχές ενός
(1) µηνός.
2. Αν ανατραπεί αµετάκλητα η πειθαρχική ποινή ή η
ποινική καταδίκη ο ιατρός ή οδοντίατρος εξελίσσεται
αναδροµικά.

− τρία (3) έτη επιπλέον του απαιτούµενου, σύµφω−
να µε την προηγούµενη περίπτωση Α’, χρόνου για την
ένταξη στους αντίστοιχους βαθµούς καθώς και για την
απονοµή του τίτλου του Αναπληρωτή Επιστηµονικού
∆ιευθυντή.
− Όσοι κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος δεν
έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας εντάσσονται
στο βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Γ΄.
2. Για τις εντάξεις αυτές λαµβάνεται σε κάθε περί−
πτωση υπόψη η συνολική συµπεριφορά και δράση του
ιατρού και οδοντιάτρου κατά την εκτέλεση των καθηκό−
ντων του, όπως αυτά προκύπτουν από τον υπηρεσιακό
του φάκελο.
3. Μετά την απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, οι
καταστάσεις των εντασσόµενων κοινοποιούνται στους
ιατρούς και οδοντιάτρους εντός ενός µηνός από την
έκδοσή τους.
4. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, µε απόφαση
του ∆ιοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κυρώνονται οι τελικές κα−
ταστάσεις των εντασσόµενων στους βαθµούς ιατρών
και οδοντιάτρων. Οι καταστάσεις των εντασσοµένων
που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι ορι−
στικές και ανακοινώνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Οι εν λόγω εντάξεις ισχύουν από τη δηµοσίευση του
παρόντος π.δ.

Άρθρο 10
Μεταβατική διάταξη
1. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και ανε−
ξαρτήτως του ποσοστού των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 2 επί των οργανικών θέσεων, όλοι οι υπηρετού−
ντες στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ιατροί και οδοντίατροι εντάσσονται
στους βαθµούς της παραγράφου 1 του άρθρου 2, µε
απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, η οποία λαµ−
βάνεται µε βάση τον χρόνο υπηρεσίας στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος π.δ.,
ως ακολούθως:
Α) Ιατροί µε ειδικότητα:
− είκοσι (20) έτη, ένταξη στο βαθµό του Επιστηµονικού
∆ιευθυντή
− δέκα (10) έτη, ένταξη στο βαθµό του Επιστηµονικού
Επιµελητή Α΄
− µε χρόνο µικρότερο των δέκα (10) ετών, ένταξη στο
βαθµό του Επιστηµονικού Επιµελητή Β΄.
Στους έχοντες συµπληρώσει δέκα έξι (16) έτη υπηρεσί−
ας, απονέµεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Επιστηµονικού
∆ιευθυντή.
Β) Ιατροί άνευ ειδικότητας και οδοντίατροι:

Άρθρο 11
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος ∆ιατάγµατος.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ
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