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λειτoυργiα των ΚE.Π.A.

K6ριε Koκκ6ρη,
Η λειτoυργiα τωv ΚEΠA α1τ6 τoν Σεπτεμβρiου τoυ 20tl δημιo6ργηoε
δι&φoρα λειτoυργικ6 πρoβξματα στα ιατρεiα τoυ ΙKA. Tα πρoβληματα αυτd,
εντoπtστηκαν d,μεσα και απoστεiλαμε προτ&oειg βελτiωσTlg ηζ λειτoυργiαt τoυζ με
6γγραφo μαζ στιg Ι3l2lΙ2 με αρ.πρωτ. 16 τo oπoio και σαζ επισυνd,πτoυμε.
Nα oημειiυooυμε 6τι oτιg ttl6lt2 και μετd, απ6 ηv απoστoλη εξrilδικηg
διαμαρωρiαq πρot τη Διoiκηoη λ6γω μεγ&ληg καθυoτ6ρησηg πληρωμrbν των
γιατρiυv πoυ συμμετεiγαν oτα KEΠΑ, πρoγωp'fiσαμε oε επio1εση εργασiαζ η οπoiα
h5Θηκε μετ& την απoπληρωl.η των oφειλομ6νων.

Στo παρ6ν 6γγραφo ζηηoαμε ην συνεργασiα τoυ πρoToταμ6νoυ KEΠA
Θεo/νtκηζ κ. A. Λαγoυδ6κη κα1 τoυ σι)ναδ6λφoυ κ. Π. Kiρτoιoυ γιατρo6 KEΠA,

για να σαξ πρoτεiνoυμε βελτιcboειζ πoυ απoρρ6oυν
λειτoυργiαg εv6q 6τoυ9 KEΠA.

1.

α1τ,6
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σι)σσωρευμι6νη εμπειρiα

A.'ooov αφoρ6 γενικιi την λειτoυργΙα των ΚEΠA.
Για τoν καλ6τερo oυντoνιoμ6 και απoφυγιfi αγαβoλιΙrv και επιoτροφr{ζ
γνα)ματεδoεων τωγ AYE για συμπλr{ρωoη oτoι1εiων:
'oλoι oι ΦΚΑ(OAEE, oΙΙAΔ κλπ) υπoχρεωτικ6 μαζi με την αtτηoη για εξ6ταση τoυ

αoφαλιoμ6νoυ σπ6 τα ΚEΠA να συvυπoβ&λλoυν ypαπτ6" σι)γκεκριμεvα ερωτηματα
πoυ πρ6πει να απαντηΘoιiv απ6 τιg ΑYE (π1πoo'ooτ6 αναπηρiαg, ηψlνiα
ηg
"vαρξηs
αναηpiαq, ανικαν6τητα δια παν βιoποριoτικ6 δια τo τ6κvo, αυμπαρ&oταoη κλπ).
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Nα απooταλo6ν γραπτ6,q oδηγiεg στιζ γραμματεtεg 6λωv των κατd, τ6πoυ9 KEΠA,
για τo πωζ oυμπ\ρiυνoνται τα δι&φoρα ερωηματα πoυ υπ&ρ1oυν στo
πρoτυπωμ6νo φriλλo ηζ γνωμfrτευoηg τηg YAE (π1. NAΙ/oxΙ η ΔEN AΦOPA

ανdλoγα).
Στoν πpo6)'εγγo vα γiνεται λεπτoμερ6oτερη αναζηηoη oτoι1εiων πoυ βoηθo6ν ην
ΑYE, στην κρiση τηg (π1 αναλυτικ69 γvωματεr5σει6, εργασηριακ69 εξετ&oειg,
εξιηρια) και πρoσεκτιΦ ταξιν6μηoη ηg ειδικ6τητα9 τηg επιτρoΦg α6μφωνα με
την ooβαρ6τερη π&θηoη.
ΣΗMEΙΩΣΗ: 6πω9 δεiγvει η ψ{'χρL τiορα εμπειρiα τωv KEΠA o μεγαλδτερog 6γκo9
των περιoτατικiυv πρo6ργεται απ6 τιg αιτηo'ειζ για τo ((πρoνoιακ6 επiδoμα>> των
Δ/oεων υγιεινηg των περιφερειrbν .
o καθoριομ69 oαφιilν κριηρiωv για τη δυνατ6ητα iηψηq τoυ προνoιακoιi
επιδ6ματoq (τry απoκλειoμ65 αoφ/νων η αυντ/1ωv &λλων ΦKΑ, η πoυ ηδη 61oυν
παρoγi1 απ6 &λλo ταμεio) και o πρo6}νεγγoζ των κριτηρiων αυτiον απ6 τιc, Δ/oειg
υγιειvηg των περιφερειiυν Θα ελαττιbσεl σημαντικd, τoν αριΘμ6 τωv εξεταζ6μενων
oτα ΚEΠA.
oι Δ/oειg υγιεινηg (6πωg γwετα'ι" oε 6λα τα ασφ. ταμεiα) θα εξετ&ζoυν πριbτα αν
κd,πoιoq π\ρoi τα κριηρια για τo πρoνoιακ6 επtδoμα και μετ& θα τoυ δiνoυν
7.αρα1τεμrττικ6 για εξ6ταoη oτα KEΠA (6πω9 6λα τα ασφ. ταμεiα) και 61ι τo
αντiθετo πoυ γiνεται oημερα.

Mετακινrioεκ τιογ ιατριirν:

1. Eξαiρεoη απ6 τo αp.7 τoυ N.268 5199 των ιατρcbν ΚEΠA cboτε η μετακiηση τoυg να
απoζη μιrbνεται μλιo μετρικ&.
2. Για απλoπoiηoη των μετακινηoεων πρoτεiνoυμε να μετακινoιiνται απ6 ην
Θεooαλoνtκη διio (2) ιατρoi iδιαg ειδικ6ηταζ καt τo τρiτo μ6λo9, ιατρ69 &λληg
ειδικ6ητα9 απ6 6μoρo νoμ6 ιboτε να ελαττιilνoνται oι πιΘαν6ητεζ αναπομπηζ των
περιoτατικcbv.

ο

Aμoιβri
1. Nα απoζημιωθoιiv oι γραμματεig των επιτρoπων KEΠΑ 6πω9 o N.4038l20t2 αp.26
oρiζει καθιbg η αυμβo2η τoυg εtvαι απαραiηη για την σωση λειτoυργiα των
επιτpoπ(ιν (κ&τι πoυ αναγvωρiζει και o iδιοg o υπoδιoικηηg oτo με αρ.πρωτ.Γ23124
6γγραφo τoυ πρoζ ηg διoiκησTl τoυ EoΠrY aτιg30l8lt2).
2. oι απoφ0oειg των επupoπ6ν AYE, για τιg oπotεg υπoβ&λλεται 6νoταoη για
επανεκτiμηση στην BYE να Θεωρor5νται ωζ oριστικ69 (6ρα και να απoζημιιbνoνται

3.

κανoνικd,) αφoιi η υπoβoλη ενoταoηg απ6 τoν αoφαλιoμ6νo δεν oφεiλεται oε λ&Θog,
η παρfrλειΨη των ιατριbν τηg ε'rτιτρozηg αλλ& εiναι ν6μιμo μ6oo και εξ6λλoυ oι
αoφαλιoμ6νoι πoυ υπoβ6λλoυν 6νoταoη π\ ριilνoυν παρ&βo}νo (46,1 3 ευρω)
Σε τακτd, 1ρovικ& διαoτηματα η Δ/oη αναzηρiαζ σε συνεργαoiα με ην OΓΣ-KEΠA

να εκτυπιilνoυν εκκαθαριoτικ6-εlημερωτικ6 oημεiωμα για τιg
αμoιβ69 τoυ κ6θε ιατρoιi επιτpoπfiq.

oυμμετox6g και

KιΙrδικαc εκτiuη oηc βαΘμoιi αναπη ρ[αc (ΚEBA)_εκπαiδευoη ιατρd)ν:
Nα αυγκρoηθo6ν &μεoα oμ&δεg εκπαiδευoηg των ιατρrbν των ετtιτpoπcirν oτα
δ6o κλιμ&κια Aθηναg-Θεooαλoνiκηg. oι oμ6δε9 αυτ69, εκτ69 απ6 τo εκπαιδευτικ6
6ργo, να συγκεντριilνoυν τιg παρατηρηoειg των ιατριbν για τα κενd, και τξ
παραλεiψειg τoυ KEBA. Η δι6ρθωoη τoυg ειτε αρμκ& μ6oω ερμηνευτικiυν
εγκυκλiων απ6 την διoiκηoη, εiτε αργ6τερα με την oυμπ\ρωμ6νη επαν6κδoση τoυ
ΚEBA θα αυμβd,λει σην δικαι6τερη και πιo π}ηρη εκτtμηoη τoυ βαΘμoιi
αναπηρtαg.

B.'Oοoν αφoριi oτo ΚEΠA Θεο/νiκηc:
1 Nα διευθεηθεi dμεoα τo θ6μα ηg δυoxερoi)g επικoινωνiαg τoυ πρoToταμ6νoυ τoυ
KEΠA Θεo/νiκηg με την Δ/oη των KEΠA στην Aθηνα. M6νo 6τoι Θα
αντιμετωπiζoνται &μεoα πρoβξματα πoυ πρoκδπτoυν στην α6νθεoη και λειτoυργiα
των επιτρoπiυν.
2. Nα γiνει frμεoη παρ6μβαoη στoν πρoΤoτ&μενο oικoνομικrbν υπηρεoιιbv ηg NMY
ΙKΑ Θεo/νiκηg και σην π&ρεδρo Θεo/νiκηζ για την 18μηη καθυoτ6ρηoη
απoζημiωσηζ των επwpoπ(ιν αναπηρiαq απ6
6ωg 31l8l11. oι ιατρoi τηg
Θεo/νiκηq εiναι oι μ6νoι πoυ δεν 6xoυν απoζημιωθεi για τo δι&oημα αυτ6. Υπaργει
κiνδυνog τα γρ"fiψατα αυτd, να 1αΘoriν μετ6 τιq3Ιl1r2lt2.
3. oι εντoλιig μετακiηoηg των ιατρdlν πoυ μεταβαiνoυν oε π6λει9 μεταξδ 120 και

lltlll

160 γλ. (Δρ&μα, Καβ&λα, Koζdνη και Λ6ριoα) θα τρ6πει να εκδiδoνται
μεμoνωμ6να για τoν κ6θε πρooρισμ6 (και 6μ ωg διαδoμκη μετακtηoη) και να

αvαγρd,φoυν 2 (δfo) ημ6ρεg μετακiηoη€, rboτε oι ιατρoi πoυ θα χρησtμoπoηooυν
κoιν6 συγκo1νωνιακ6 μ6oo να απoζημιωΘo6ν την διαvυκτ6ρευoη τoυg. Nα υπ&ρξει
&μεoη εvημιiρωoη τoυ πρoToταμθvoυ τoυ ΚEΓΙΑ Θεo/νirqq απ6
π&ρεδρo
Θεo/νiκηg για τιg επioημεg xιλιoμετρικι6g απooτ6oει9.

ην

ΣHMEΙΩΣΙΙ: Nα λειτoυργηoει &μεoα

B'

γραφεio ΚEΓΙΑ (Θεo/νiκηg) σην

Toriμπα, με πρ6oληΨη η μετακiηoη τoυλ&μoτoν 5 διoικ. Yπαλληλων.

Γlα τo Δlotκnτlκ6 Συμβoιiλlo

Xειρoυργ6q oυρoλ6γoq

AΘαναοι&δηq Xρηoτog

Mαιalηρ-Γυναικoλ6γo9
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1.Υπουργδ Y γεiαE Α'λσβ'6ρδο
2.Υφυπoυργo Yγεiαq M.Τιμοοιδη

: γi*"rργo γγ'ι"i M.Mπoλαρη

4.Yφυπουργ6 Yγεiαg Δ.Bαρτζoπουλο

J. Πp€πει

περιαταπκd"'για
4.

πεrια'ταβ για οιnταξη και αναπηρiα
rθκδη1*oq και βεβαiiυηq για ηv εφοptα.

να δια1rορισtηiv τα

Eκκρεμοιiν s0Ο-l000 περιππirοειζ για κατ' οiκov επiοκεψη τrυν ΚEΠΑ.
Πpοτ.εηουμε vα επιακεφθεi τουζ ααθεvεξ αυτοli{ iιαnγηΦq και vα

διαβιβιiοiι τo πδριαμιi του οηv EtπτροΦ

*ryη**ακολαιlθf1οει.
ξ

απ6 τα

Να

διευκpιvιατεt

και,:Φ
:,

]*παιτεiται περαιτι*ρω

.

π6οη μεtακιvηαειg γπτpδv ΚEtIΑ

δικαιολδγδιiΦται

εηαiιοq rbατε vα μην υπdρ1oυν προβληματα με τουq π&ρεδρoυζ για

ην

αποζημiιυοη τtov φτακιvηοεων τo1)ζ.
6.

Οταv υπd'ρ1ει διαvυκτ6ρευοη καλ6 θα εiναι η κρdηοη τιυν ξεvοδο1oι,o,

αvαλαμβ*νεται απ6

ηv

υπτ1ρoοiα

yiα ν{r μηv πpοκfπτουv

γραφrιοκρ-Ψπροβx{ματα.
7.

H υrηpεοtα

',o
διιiφοpα

'

πρ

vα:αιiφαλξει τoψ lιετακιvoιiμεvουζ }ι.αφφ1iq η€ γτα
οπδηποτε δυοiρεοτo προκ6ψει πoυ αφηvει 6κθετουq τουq tδιουζ και τ1ζ
οικογfvεωq τουg.

8.

Φεωροilμε 6τι

vα αλλ&ξει

iο

ιηsμικ6 πλαiοιο

ηq απoζημiωoηq
καλιi μωpiζετε η απoζημiωαη

των

ματρ'Φg αποζημιri:ιlειg εv6q €τουE tcαι ζητσiiμ€

1lα

πρs,'τεει

μτακιvoυψvων γιατριbv, !ιατi 6πωg
καλιiπτiι iαν τα 6ξοδα μτακivηοηζ τουζ.

] 9. Οφεitrδ σjουζ

δειl

ζοφληsoυν αμεσα.

,

Ζφαbμε,Φv oυvερβοiα σαζ για ην ειiρυθμη λειτουργiα του Οργαvιομοri και
ελrriζουμ να 61ουμε οιivτoμα απdvηη ατα αιτηματα και αg πρoτιioε,g μαq.
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