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Σε μια απ6 τιg

επανειλημμ6νε9 Παρεμβd,oειg-Πρoτ&oειg βαζ, στιζ 24-|0-

2012,και' με αφoρμη τoν 6να 1ρ6νo λειτoυργiαζ των

<Eν δεν

KE.ΠA., επιoημαiναμε

λυθo6ν d,μεoα, απχ6" oργανωτικd, και λειτoυργικ& Θ6ματα,

κατd, λ6ξη:

ο θεoμ6g

(των

KE.Π.A.) κινδυνε6ει γρηγoρα vα εκφυλιoτεi και να απαξιωθεi τ6oo o,τα μd,τια των
ιατρcbν, 6oo και των ασφαλιoμ6νων>.
Δυo.τυ1cbq

κα1 ενιil oδε6oυμε πρoζ τov δεriτερo xρ6νo λειτoυργiαq των

KE.Π.Α. o κiνδυνog αυτ69 εiναι

πχ{'oν πραγματ1κ6τητα. Xιλι&δεg αoφαλιoμ6νοι

oην

αναμoνη για μηνεq, ΥLσ εξ6ταoη aπ6 ττq Ε,πιτρoπt,ζ και oι ιατρoi εξoργιo.μ6νoι απ6 την
αντιμετcilπιoη τoυg, απ6 την Διoiκηoη. FΙ κατd,ρρευση τoυ μεγαλεπηβoλoυ εγ1ειρηματoζ

εiναι μπρooτ& μαg. Tα απoσπασματικd, μ6τρα

(η

α6ξηoη τηg αμoιβηg-πoι& αμoιβη και

π6τε;-των ιατρcilν, η κατd,ργηση τoυ πρoελ6γ1oυ, η υπoχρεωτικη oυμμετoμ των ιατρcbν

E,oΙΤrY oτo ΚE.Π.A.) απoδεικvrioυν τoν πανικ6 στov oπoio 6γει' πεpτ6λθει τo 6λo
εγ1εiρημα,oε βαθμ6 που κινδυνε6oυν πλ6oν vα διαλυΘo6ν 6λε9
(Δoμ69

EoΙΤrY,

οι

δoμ6g τηg Yγεiαg

ιδιωτικd, ιατρεiα, ακ6μη και Noooκoμεiα).

oΛoΙ oΙ ΙΑTPoΙ ΠΛEoN, ΔEN ΘA KΑNO\.N TΙΠOTA AΛΛO,ΠAPA
MoΙ\Ιo EΠΙTPOΠEΣ KE.Π.Α.!

Για &λλη μiα

!

!

EΛEoΣ.

..

φoρ& θα πρooπαθησoυμε

πρoβληματα στην λειτουργiα των

KEΠΑ και

να

επιoημ&νoυμε

να ΓΙPOTEΙNOYME

τα

ooβαρd,

ΛYΣEΙΣ.

I.AΠOΣYMΦOPΙΙΣH TΩι{ EΠΙTPOΠΩN
α. Πρ6πει

ME ΑNAΠHPΙΑ. Σε

d,μεo,α

να καταρτιoτεi HΛEKΤPONΙΚO MFΙTPΩO AΣΘENΩN

πρcbτη φ&o,,η Θα μπoρofoε αυτ6 να γivει ακ6μη

και με μια απλη

BAΣH ΔEΔOMENΩN, στην oπoiα η πρ6oβαoη θα γiνεται με τo AMΚΑ τoυ

,Ετoι,

αoθεvoδg.

d,μεoα Θα ε)"6yγεται, με την αiτηoη τoυ αoθενofq, εαν 61ει ηδη κριθεi απ6 τa

KE.Π.A., με τι πoσoστ6 και για πoι6 χρoνικ6 διd,oτημα, ciloτε να απoφεfγεται η &oκoπη
επανd,κριση περιστατικo6 πoυ 61ει ηδη κριΘεi.

FΙ ΓNΩMATEYΣΙ{ TΩΝ ΚE.Π.A.-FΙ oΠoΙA EΙNAΙ ΠΙΣToΠoΙHΣΗ
ΑNΑΠHPΙAΣ- ΘA ΠPEΠEΙ NΑ ΓΙλΙETΑΙ ΔEKTΙ-Ι ΓΙΑ ΚAΘE XPHΣFΙ ΑΠo ToYΣ

ΔΙAΦoPoYΣ ΦoPEΙΣ -

6"oγετα απ6 τo αρμκ6 αiτημα τoυ αoΘενor5g-KΑΙ

oXΙ NA

ΑΠOΣTEΛΛETAΙ ΣYNEXΩΣ o AΣΘENFΙΣ ΣTA ΚE.Π.A. ME NEo AΙTHMA.

Σ, συνεργασiα τα Yπoυργεiα Eργαoiαg, Yγεiαζ και oικoνoμικcilν μαζi με
ΑMEΑ και ιατρoιig των KE.ΠA., να επανακαθoρiooυν και κωδικoπoηo.oυν

β.
Φoρεiq των

την EΠΙ-ΔOMATΙΚFΙ -ΠPoNoΙΑKΙ{ ΠOΛΙTΙKFΙ και να τηv απoσυνδ6ooυν απ6 τηv
6woια τηg ΙΑTPΙΚΙ{Σ ΚAΙ ΑΣΦΑΛΙΣTΙKΙ{Σ AΙ\ΙAΠFΙPΙAΣ, 6πoυ αυτ6 εiναι εφικτ6.

Για

παρd,δειγμα,η χoρηγηση Δελτioυ Eιδικori Eιoιτηρioυ(π&oo), μπoρεi να

γiνεται με oικoνoμικd,, κoινωνικd, και εργασιακd, (ανεργiα) κριτηρια και να απoσυνδεΘεi
απ6 πoο.ooτ6 αναπηρiαg και κρioη oτα KE.Π.A.

Eπio.ηg,

η

χoρηγηση <πρoνoιακo6 επιδ6ματog>> λ6γω αναπηρiαg 67Yo' σε

6μμεoα αoφαλιoμ6νoυq d,νω τωv 651ρ6νων, εiναι ΑNTΙΦATΙΚ}Ι με την tδια την 6woια
τηg

ΑΣΦAΛΙΣTΙKΗΣ AΙ\ΙAΠFΙPΙΑΣ (τo πooooτ6 τηq oπoiαg αναφ6ρεται σε o16oη

υγη εργαζ6μενo

κd,τω των 65). Tαυτiζει τo γηραg με

AΣΦAΛΙΣΤΙKΙ{ ANAΠFΙPΙΑ,

με

κd,τι

πoυ σημαtνει 6τι με την ταγ6τατη γ(ρανoη τoυ π\θυoμo6 την επ6μενη 10ετiα, 6λoι oι

γ6ρoντε9 Θα αυνωo.τiζoνται στα KE.Π.A.

για

πoo,oo,ooτ6 αναπηρiαg.

To

γηραg

αoφαλiζεται με την Σ6νταξη Γηρατoζ και η oπoιαδηπoτε (πρoνoιακη παρo1η> μπορεi να
yiνει με oικoνoμικd, και κoινωνικd, κριτηρια απoσ1Jvδε6μενη απ6 κρioη των KE.Π.Α.

2.

OPΓΑNΩΣΙΙ-ΛEΙTOYPΓΙA ΚE.Π.A.
α. To ΚE.Π.A. ΘEΣ/Ι\ΙΙKΙ{Σ πoυ καλδπτει 6λη την B.Eλλ&δα, Θα πρ6πει να

61ει αυξημ6vεg αρμoδι6τ1,.lτεζ, (π.1. oε 6,τι αφoρ& oτην ρfθμιιlη τoυ πρoγρ&μματοg των
ιατρcbν τoυ, την 6κδooη

Σημειcilματα κ.α.).

και δι6ρΘωoη Eντoλcilν Mετακiνηoηg, απd,ντηoη oε Yπηρεoιακd,

Eiναι

επιβεβλ11μ6νη

η oυoτ6γαoη 6λων των Yπηρεoιcilv τoυ,για την

καλιiτερη λειτoυργiα τoυ.
β. Aμεoη o.τελ61ωoη τ6oo των
τηc,

Βτtαpγiαζ, βε απoσπασ μ6νo Διoικητικ6

ΚE.Π.A. AΘΙ-ΙNΩN και ΘEΣΛ\ΙΙΚFΙΣ
πρ

o

oωπικ6.

αλλd,

και

γ. Περιoτατικd, τα oπoi,α ANAΓΙE,MΠONΤAΙ

να MHΙιΙ ξαναμπαiνoυν στo <Σrioτημα>.
και θα εξετ&ζoνται _πρ6oΘετα- απ6

oι

oε

φd,κελoι Θα μ6voυν

ην
,Eτoι

στo ToΠΙΚo ΚE.Π.A.,

Eπιτρoπη (o1ετικηq με την αναπoμπη

ειδικ6τητα9) πoυ θα ακoλoυΘεi τιg επ6μενε9 ημ6ρεζ.

περιoτατικd, πoυ ANABAΛΛONTΑΙ.

Επιτρoπ\ eλ}ηq ειδικ6τητα9,

oι

To iδιo να ιoβει και για

γvωματε6oειg

θα

τα

oλoκληρrbνoνται

γρηγορ6τερα και δεν θα μ6νoυν σε εκκρεμ6τητα.

δ. Eρωτηματα και διευκρινησειg για απΧi,g γραφειoκρατικ69 ατ6λειεq τηζ
Γνωμ&τευoηq να απαντcbνται με ΥΤΙF{PEΣΙAΚA ΣHMEΙΩMΑTA και να MΗΝ
ξαναμπαiνoυν στo

<<Σrioτημα>>.

3.AMOΙBBΣ.METAΚINHΣEΙΣ ΙATPΩN
,oπωg αναφ6ρΘηκε και στην ειo.αγωγη,
ΚE.Π.A.εiναι απαξιωτΦ. H

πρcbτη

η

αντιμετιbπιoη των

καταβoξ των αμoιβιbν 6γινε

.}Ιδη

μετd, απ6

ιατρc(lν

EΞΩΔΙKo

στιζ καταβoλ69 απ6 τoν M&ιo 2012 και μ61ρι τoν
Δεκ6μβριo 2012, διαπιoτιbθηκαν πολ,6 μεγ&λεg και ανεξηγητεg απoκλioειg ανd,μεoα στιζ

των ιατρcbν τηg Θεo/νiκηq.

αναμεν6μενεg απoζημιciloειg των

ΑYE

(απ6 τα oτoι1εiα πoυ κρατ6 κdθε ιατρ69) και στα

πood, πoυ κατατ6θηκαν στoυζ λoγαριαoμo6q τoυζ. Ζητf1Θηκε απ6 την Διoiκηoη να

ελεγ1θεi και διoρθωθεi

AMEΣA τo 6λo

ΙιΙoμικη oδ69. Δεν απoδiδεται καν6να

θ6μα, ειδ&λλωg Θα ακoλoυΘηθεi και πdλι η

EΚKAΘAPΙΣTΙΚO ΣΙ{MEΙΩMA για

τιg αμoιβ69.0ι

ιατρoi Θεo/νικηg ακ6μη ΔEΝ 6xoυν απoζημιωΘεi Eπιτρoπ6g 5 μηνcilν, απ6 τoν Απρiλιo

του 20Ι1 6ωζ και τoν Ariγουoτo τoυ 201'1(πρo-KE.Π.A.).oι

ENTOΛEΣ

METAKΙΙ.ΙF{ΣHΣ εκδiδoνται yωρic' πρooo1η και με d,μoια των βαoικiυν ν6μων για την
την
μετακiνηoη.Aπoτ6λεσμα να μην απoζημιcilνoνται oι ιατρoi τα πoοd, πoυ θα 6πpεπε,yια

μετακiηoη και διαvυκτ6ρευση τoυζ.
H EMΠΙΣTOΣYNFΙ TΩN ΙATPΩN EXEΙ xAΘEΙ...
Π6ρα απ6 την αriξηoη τηg απoζημiωoηg των ιατρcilν,Θα πp6πει να αλλd,ξoυν
πo}λa, ciloτε oιγ&-oιγ& να oικoδoμηθει μια o16oη Eμπιoτooιiνηg.

,Βτoι,

θα πρ6πει:

α. H

αυμμετoxη των ιατρcbν στo E,ιδικ6 Σcbμα

(και 6χι

θα

πρ6πει

να

εivαι

υπo1ρεωτικη, 6πω9 ψηφioθηκε στoν }.J6μo τ[εpL
παραβατικ6τητα9). H 1ωρig πρoγραμματιoμ6, υπoχρεωτιΦ αυμμετoγi1 ιατρcilν EOΙΤYY
και EΣY oτιg Επιτρoπi:g, θα oδηγηo,ει ταβτατα σε πΜρη απoδιoργ&νωoη τ6oo τηg

ΓΙPOAΙPETΙΚFΙ,

Πρωτoβ&θμιαg αλλ6 ioωg και τηg Δευτερoβ&θμιαg Yγεiαg.

β. LΙα καταρτισθεi, με ειoηγηoη των ΠρoToταμ6νων KE.Π.A. ΑΘFΙΙιΙΩ]r{ και
ΘEΣΛ\ΙΙKHΣ, ανd, ειδικ6τητα ΠΙNAΚΑΣ ΠPOEΔPΩN TΩN EΠΙTPOΠΩN (με β&oη την
εμπει-ρiα και παλαι6τητα oτo EΙΔΙKo ΣΩMΑ).

γ.
ΙτpLν,

o ΠPOΓPAMMATΙΣMOΣ

2

των Βπττρoπων να γiνεται τoυλd,χιστoν

με &μεoη ενημ6ρωoη τωv Eταιρειιilν Tηλεφωνικo6 Pαντεβori τoυ

EoΠΓY

ψi1νεg

(η τoυ

EoΙΤrY, για τυ16ν απoυoiα των
λ6γω KE.Π.Α., και αλλαγη τoυ ραντεβoδ να εiναι μ6oα o,τιg ΣYMBATΙKEΣ

184 6πoυ υπ&ρ1ει). FΙ ενημ6ρωση των αoφαλιoμ6νων
ιατρcbν

ΥΠOXPEΩΣEΙΣ τoυζ.

δ. ΙrΙα καθoριoθεi TMHMA KΙΙ\ΙHΣHΣ ΙATPΩN ΚE,.Π.A.,oε Αθηνα και
Θεo/νiη,

επαρκcbg o.τελε1ωμ6νo με πρoσωπικ6.

o

καταρτιoμ69 τoυ πρoγρ&μματog των

Επwpoπων, να γiνετατ σε συνεργαoiα των δδo Tμημdτων με τoυζ ιατρoιig.

oι

Eντoλ6q

Mετακiνησηg, να εκδiδoνται με ιδιαiτερη πρooo1η στην Σxετικη Noμoλoγiα γιa τιg
μετακινηoειg, cboτε να απoζημιiυνoνται oωoτd, oι ιατρoi τιg μετακινηoειg τoυq (o1ετικoi

Ν6μoι: N.2685/1999, Ι\.323212004, N.3833/201Ο,N.1583/1999).

H

αναφoρd, τηζ

αυγκεκριμ6νη9 νoμoλoγiαg στην Eντoλη μετακiνηoηg εiναι oYΣΙΑΣΤΙKΙ{,

μα

την

6γκριoη τηg απ6 τoν Πd,ρεδρo. Aλλαγ69 oτo Πρ6γραμμα των ιατρcilν Θεo/νtκηg να γiνεται
με την ευΘ6νη τoυ ΠρoToτα-μ6νου

ε.

ΚE.Π.A. ΘEΣΛ\ΙΙΚΙ{Σ,και ενημ6ρωo,η τηζ Διoiκηoηq.

].,Ια καθoριoΘεi

ΑΘHNΙΩN,επαρκcilg oτελε1oμ6νo.

EΙΔΙKo TMFΙMA EΛEΓXOY στo
Mε τo

πt,pαg τηg Ε'πιτpoπηg

ΚE.Π.A.

oι Γραμματεic, των

κατd,

τ6πoυ9 ΚE.Π.A., Θα αναγρ&φoυν στo πιvd,κιo τηg Βπιτρoπ"t1g συγκεντρωτικd, π6oε9
Γνωματε6oει9 oλoκ\ριilθηκαν, π6oε9 ανεβξθηoαν, κ.λ.π.. To πινd,κιo θα ο,φραγiζεται

απ6 τoυg ιατρo69 τηg Επιτρoπηζ και απ6 την Γραμψατ6α και θα αρ1ειoθετεiται oτo

ToΠΙKc KE.Π.A.. Στην

αυν61εια θα απooτ6λλεται

ΚΑΙ στo EΙΔΙΚo TMΙ{MA

EΛEΓXOY, τo oπoio oτo

τ6λo9 κ&θε μηνα Θα καταρτiζει

ΣITΚENTPΩTΙKO ΠΙΙ\ΙAKA

oΛoΚΛΙ-ΙP ΩMENΩN ΓNΩMATEYΣEΩΙ.{

ANA ΙΑTPo,

θα τιq διαoταυρcbνει με τα στoιχεiα τoυ

oΠΣ, και

Θα τα πρoωθεi oτην

oικoνoμικη Yπηρεoiα πρoζ εξ6φ\oη εντ69 Διμηνoυ.

Aνd, Τρiμηνo

και

συγκεντρωτικd, στo τ6λo9 τoυ 6τoυ9

θα εκδiδεται και

απooτ6λλεται στoυζ ιατρoιig EKKAΘAPΙΣTΙKO ΣHMEΙΩMΑ

για

Θα

ενημ6ρωoη και

φoρoλoγικη χρηση.

oτ.Nα ελεγxθoriν oι απoκλioειg στιζ καταβ\θεioεg αμoιβ69 των ιατρcilv απ6

τoν Mαto τoυ 201'2 6ωq τoν Δεκ6μβριo τoυ 20|2, κα1 να απoζημιωθo6ν ΑMEΣA,oι
πραγματικ& OΛOKΛFΙPΩMENEΣ Γνωματε6oει9.

ζ. Nα AΠoZΙ{MΙΩΘoYΙ\Τ AMEΣΑ απ6 τo Ι.Κ.A.,oι παλαι69 oφειλ69 των
Επιτρoπων τoυ Ι.Κ.A., πρo ιδρrioεωg ΚE.Π.A. (απ6 0ιl04l20116ωq 3ll08l20Ι1r)
.

η. Nα

απλoπoιηΘεi μ6oα

σε εδλoγo 1ρoνικ6 δι&oημα(με

τρoπoλoγiα

N6μου),η απ6ζημiωση τηζ εκτ69 6δρα9 μετακiνηoηζ των ιατρcbν ΚE.Π.Α.

ΦEΚ B, 1850/2009, πoυ καΘoρiζει την απoζημiωoη τηg εκτ69
6δρα9 μετακiνηoηζ των EΛEΓKTΩN ΔΙ{MoΣΙΑΣ ΔΙoΙΚΙ{ΣFΙΣ, να απoζημιcbνεται η
μετακiνηoη XΙΛΙOMETPΙΚA, παρακ&μπτoνταζ την δαιδαλιbδη νoμoλoγiα περi
Βπi τη β&o.ει τoυ

μετακiηoηζ των

Δη μooiων

Yπαλληλων.

4.ΔΙoΡΘΩΣΙΙ.EΠAΙ\ΙEΚΔoΣH K.E.B.A.

F{ κατd, τακτa 1ρoνικd διαoτηματα επανεκτiμηoη των ΛAΘΩΙ{

και

ΠAPΑΛEΙΨEΩN τoυ ΚΩΔΙKΑ EKTΙMHΣHΣ BAΘMOY ANAΠFΙPΙAΣ (Κ.E.B.A.),
εtναι επιβεβ\μεvη για την δiκαη εκτitrηoη τoυ πoσooτo6 αναπηρiαg.Mε ευθιiνη των
Πρo1oταμ6νων KE.Π.A Aθηνιbν και Θεo/viκηg να συγκεντρωθoriν σε EΙΔΙKo

για τα κενd, και τιζ
παραλεiψειg τoυ K.E.B.A.,cboτε να ληφθo6ν υπ, 6ψιν για την ανανεωμ6νη κα1

ΦYΛΛAΔΙO-EPΩTHMATOΛOΓΙO, oι
oυμπλη ρωμ6νη επαν6κδoo.η τoυ.

παρατηρηo.ειg των ιατρcilν

