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Θεσσαλονίκη 19/04/0213

Προς κα. Νιαρχάκου Ελένη
Δ/νση Αναπηρίας
Κα. Νιαρχάκου
Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις πληρωμές των
αποζημιώσεων μετακινήσεων των γιατρών ΚΕ.Π.Α. προτείνουμε κατά
την συμπλήρωση των εντολών μετακίνησης να αναγράφονται σ’ αυτές:
1. Στην αναφορών των Νόμων, βάσει των οποίων αποφασίζεται η
μετακίνηση να διορθωθεί και να αναγράφεται το άρθρο 27 παρ.12
του Ν 3232/2004 (αντί του λανθασμένα αρθ.24 του Ν3232/2004)
ώστε οι ιατροί να αποζημιώνονται ως κατηγορία ΙΙΙ των Δημ.
Υπαλλήλων
2. Για μετακίνηση σε πόλη κάτω των 120 χιλιομέτρων (π.χ.
Κατερίνη, Σέρρες, Κιλκίς, Πολύγυρος, Έδεσσα) θα αναγράφεται
μετακίνηση για 1 ημέρα (αυθημερόν) την ημέρα της Επιτροπής.
3. Για μετακίνηση σε πόλη άνω των 120 χιλιομέτρων αλλά κάτω των
160 χιλιομέτρων (π.χ. Λάρισα, Καβάλα, Δράμα, Κοζάνη κλπ) θα
ορίζεται Επιτροπή για μία (1) ημέρα, καθώς οι ιατροί που
μετακινούνται με δικό τους ΙΧ αυτοκίνητο δεν δικαιούνται
διανυκτέρευσης. Στην εντολή μετακίνησης θα αναγράφονται δύο
(2) ημέρες μετακίνησης- η ημέρα της Επιτροπής και η
προηγούμενη- ώστε οι ιατροί που μετακινούνται με λεωφορείο να
μπορούν να αποζημιωθούν την διανυκτέρευση, που αυτοί
δικαιούνται.
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4. Για μετακίνηση σε πόλη άνω των 160 χιλιομέτρων (π.χ.
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή κλπ) θα ορίζονται δύο(2) Επιτροπές,
για δύο (2) συνεχόμενες ημέρες και στην εντολή μετακίνησης θα
αναγράφονται τρεις (3) ημέρες μετακίνησης- οι 2 ημέρες των
Επιτροπών και η προηγούμενη.
5. Όταν ορίζεται ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (πχ Βόλος-Λάρισα,
Ξάνθη-Καβάλα, Καστοριά-Κοζάνη κλπ) θα ορίζονται δύο (2)
Επιτροπές - μια για κάθε ημέρα σε κάθε πόλη. Στην εντολή
μετακίνησης, θα αναγράφονται τρεις (3) ημέρες μετακίνησης – οι 2
ημέρες των Επιτροπών και η προηγούμενη. Απαραίτητα, θα πρέπει
να αναγράφεται πρώτη η πόλη άνω των 160 χιλιομέτρων και ότι η
μετακίνηση θα γίνει οδικώς ή με Ι.Χ. (ώστε να είναι δυνατή η
χιλιομετρική
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6. Επί της εντολή μετακίνησης , θα πρέπει να αναγράφεται ο
αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο
ιατρός (60 σύμφωνα με τον Ν.3833/2012), ο αριθμός των ημερών
που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη της
υπογραφής της εντολή μετακίνησης καθώς και το υπόλοιπο των
ημερών που απομένουν, έως τις 60 (ΦΕΚ Β 1583/6-8-1999).
Ευχαριστούμε

Ο Πρόεδρος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γ.Γραμματέας

Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρουργός Ουρολόγος

Χρήστος Αθανασιάδης
Μαιευτήρ-Γυναικολόγος
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