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ΘΕΗΑ: <Aπtrπηαη επΙ εξτΙlδlκηq δtλωηg πpδgκλησηq- δlαμορτuρIοq οαqx

tg, αuvtxεlq ηζ αg* 3ο/ο5/Ξ013. ,fiJvοnοtηθηαπq Φξ,*ηs δi1λtυφc. '-
οιαμgρ;;ρd{ d; 

"χ#i* 
μ{,πl#iμ,,η εn|αXεgη εργqο|αq οο* λδγω μη κατgβοληq

;;ffiid-μθ,1,,-i.,i:;ωs*" uγεiovομικtg επL1φnεε nου tλαβαv xd}pο rΙριv 1lη

lειτουργli τωv l{EΠA, iγοuμε vα οvοφθροuμε το εξηζ: . r.,.εari* ρ νaι 
't'EΠα}q ooq *ημfrd 

_ 
πpοiιπgμfuη ηq. βl'uoηq AvοnηρΙαζ και IοτμκΠξ ηE

εργοοιil,'J.ri i;il';δliil,..,φ3zlzοliε:οb-zοi: φPθφδ τηζ, το κι}ρlο αΙπμl οαζ

Που f,φορeUσε σTlξ ;id;oμ*ηεηπiο,,tε προ ΚE,Π.λ. τg'rΦ|1Φ|ι.ιθηκε οpιfnκ*, με

κατiθεοη '*.u 
**λo1,.'ωλv ξi e+lοεiliοti εvΦ τοuτδχροvο txουv δρομολογηθεl κnr

α δ|θδt6edgζ γ|ο Tηv Tθ,grοΠοlηση κenδιωu 6ioΦοpωv iροvικηq.nεμδδου 11τ12ρ0μ

il riil; πρbκ':ψil rογω τηξ μπογεv*c',*ρηg .ορ|ατ1ι(οΠοΙηgηξ 
τωv απdφ*αεοv,

ο,oο,"ft,io αnιiρο|πiτη γrο τηv κοτοβoλη τωy οχg1κ{.bv. οnοζημlΦαεωv.

Λομβθvοvrοi unοψη. ο', ,i εniοπεαη--εργοοiοq, Tη.v οnοiο ξεκιvt,lαοτε απο

tο/06/1οΙ5 ωηiηot αε dκLρ,sη u1.εμ1ιψ16ιltιrεniτ+φ-πΦyΞ+ιt +ivο φΓr 
gEσεθλοvffi..

;λλa 'd"1qfiδiJλ'i,iλ,ξΞξ 
gδp.,αqEλλiδαq, i:nιpοριllvοιπεξ ακομη nεprοαδτεμ
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Tηv ηδη διiοκολη κοτfrσTaση. Tηv onοiα κqλο0μεθο vο avnμεTο}niοοuμε κoι δεδαμfuοu

δTi οinΦ,oJδ'*,ρ.q **ρεμδ,ηπq Ψο$ζawaι-ΨJυτtq g5ειFιilc flξ Πεp|ΦΧtq (tχFl

,λp,gii.μtxρι dτlγμηq η υγεlcivουlκd εξiτqαη 3,00s κgl nλiοv οτθμωv με ιhvοnηpiα),

ω"ξooμi γ"δμωοihιiη iηi Νομκι1q μοq Υπηpεαiqq crχεrικθ.μE-.ηγ πgpοτs'rηΙθγη
iλ,it.οoξ οno 

'.q 
Πp,γρλfuμοirαμε,εq γγεlογομlκiζ Enrροntq KE,Π.A., TΠ$ οnο|ο κοl

σαζ κο|vοΠο|οuμε.--"'-i;,div'το$του, 
αοg καλοl)με vg οyrοnοκριθεhε θμεαο κο1 -η$gfltοτο στηv

υποxρiοαfi σqξ γrd αυμμεrοxη σflq Yγειοvομικtq Eππpοnθg. ΚE.n.A., Φcrrε vα

iaτiΙργηαοLv θμigλ οt Yγεiοvομiκθq Eπrτμnθζ τωv κΕ.Π.A..Bορεiοu ωβοoq κot vα

;l;ρθi(iiΨπrοιiv.τα npοβλdμοτα hοu 
,προκriθηκαv 

gnθ τηv επiαxεαη εργοαiqq αοq.
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Αγiου Ι{ωvοτμντtνου 16, Ιο2 4l, Αθτ1vα Aθriγα,3-7'gg1g
i

Θ€μα: Eπiixεοη fργασΙαg απi lατροt}6 του Συλλδγου Eπιατημογ|κbιi

Yγεlοvομ l κrι1 Π p οσ{ξΙπ| κο ι} E.cl. Π,Y.γ. Φεt,οαλοv ixηζ. E. E}"λ*lο6

Σ0μφωvαμETονbμο{ΑΚ3f$κqlAιζ2g1),τηVομaλογΙαΤω{Ι
Δικαοτηρiωv μα6 (ΑΠ 1502l2ua, Ε,ΕργΔ 2a11, 3θ8, AΠ 1153n0ο9' ΔΕΝ

2009, 11E6, ΔΕΕ 2a11, 348, , EcβΔωl Ι73f2012, Α'AημoοΙεuαη ΝoΜoΣλ

lα| Tη θεωρΙα (Γ' Λεβξwη. Κ. L1qπαδημηtρiαu, Ατομικδ Eργαrικο Δ|καιd'

2a11,αε,{. s44 και αελ, sθ9), η dσκηση τοu ltκαlιΙtμnΤοξ επiαχεα{ζ λογω μrit

κατα βολιi6 δelοuλευ μ€vωv οφaλiμεvωv πoοΦv τuγ1αvει :

α} πggfvοuη, εφθαοv f1οuv ηυη καταβληθεi τα lεδουλεuμfνd

οφελδμεvατοοd.καt I

β} κατqχpnqμκι1, εφδσθv s|Tε οl μlαθολογικεq αξιΦοειg lnr αivαt

αημαvτlκ*ξ ε|τε η καΘυοτiρηοη καταβοληg ααξμαγrη eiτε αvαμfvεταl η

sξ6φληοη..

Στηv τrρρκεiμ*,lη-ττεpπΤc}σηr-l(f,t "αε αxigrl-με του6-λ{γ+ι.+.ιJlg.=τ.θUG-οEοhψζ. _,___

γfvεταl η εJτΙσΧεση εργααiα6, αιiμφωvα μE τηι/ απθ 24_5.2β1x ΕξΦrrr,iη

Δliλωαη τοu Σuλλ6γοu EτΙlστημοvlκοf Υγεlοvομικo0 Πpοαωπlκο0 E,e.Π.Υ.γ.

Θεοααλοviηηζ. B. E}ιλ6δο5, εivαl ααφfE οτl η οuv€μοη τηζ επiαχeαη{

εργαοiαg: 
:

, α} γlα το ακfλο6 ποu αφοpα τη σuμμετoχt τωv lατρΦv σg uγε|avoxπfqi

rrnτροπ€q fiρο λειτουργΙαs }ζEΠA. εlvαι παpιiγgμη, αφοι1 οt οφεilομεvcg|

αποζημtΦοε6 f1οuv iδη καταβληΗεi, θπωE προκι1πτε| απδ τo με αp,πρ{Ιlτ.

Φ37π6ft8.fi-2013 *ψpαφο τηg Δlvrριαζ τηt λ,γαηE AvαπηpΙαg και |.E,

;
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β}γιατοοκθλο6πουαφap$τη".σu}.tΗετoxηTιλtγlατρti}vclεEπιTρο1τε{

ΚEnA, ε[γαl καTqxρησTΙκη. αφου:

1} εlτε ΦiμiΞθολ*γlκεi αξlιilαεlE δεv ε1vαt,.αημα\{ilJrtt {βλ, Φtqφφt{-]ΙΨ. .

πpοθκuψαv γ|α του6 μ{vεs t19 καl .l2ο του iτουq 2D1Ξ),

?) εΙτ* η καθUσrερηση t(αταβολ{q πο{μαvτη {βλ. αποζημlΦοεlE γ.α τοug;

μflvε6 4o και 5o τοu iτου6 2ο13)'

Ξ)εiτε(κ$FiμE}αvαμdvεται(εvτοgευλ6γοuxpοvlκοuδιαατηματο6}η1

εξδφληαη (βλ, το ωE dvω Eγγραφο, 6που βεβαιιi,lvεται iτr εvτδ5 του πρΦτοui

lοημεpou τοu lουλiου θα καταβξθεi το αι}vολθ τωγ ω6 dvω ττ0σΦv}.

ΣυνεπιitE, η dοκηοη το u δl και Φματο g eπ|η(e{,η{ .υπε μβαivει. -ττλ{οv* Jα!

0pn που επrβdλλουv η καλη πΙαιη, τα 11pηαrd ηθη και ο l(οιv{,Jv|κοζ Και1

ΦιιtovομικοE ακοπδg γοu δlκαlΦμgΙο6 (Al{ 281}' 
;

.Πθμv'Φμωξ,τουπαρdvΦμοι,κα|Kqταxpηστ|κοιJχdpαl(T|1pατηq'ηi

σuγεxιΦη τη5 επiη1εσηt εpYασΙα6 προαβdλλ*l το δημdοtα αμμ.φipΨv ηαlτοl

lικαiωμα τ{$v 1lλιθδωv ααφαλιαμfvωv γ1α fγκαιFn δtαοφfλιαη τutlf

πdoη6φιiπrιυ6ααφαλloτlκΦγδlκαlωμdτωvτθυ€,πauσuvαρτΦvrαι1
6μiαααποτηvεξ€τααliτοugαπ6επιτροτrεξκEt]Aκαlμετοντρ6ποαυτα
πpοκαλεi s,tJοαvtλογη ζnμiα αε rxdαη μE Tο οι<οποιiμεvο αποτfλεαμα,|

πpoοβα}rλa\Γrα€ TΠV' oυvταγματtκΦq τTροσrαTEUδμεvη, αρxη τηd

gvαλογlκδτηταξ.

Γιατοugωgdvωλoγομζ,λοιπθγ,θαπρfτπlvααvακληθεΙ,dμεcrα'η

crπΦφααη σι,ΨtΧlσηζ tηq. ιτr|η1εοηEεpγαεiαq Eqι οt ιατροΙ vα αwαlTθκptθοιiv

στ|{ συμβαπκ€ξ τοuζ uποxpεdJσg|ζ 
'|(αi Vι] υ-UVτθλθσΟ{;Y, δ* τηg ααr{αεωq

τοu,λnτοuρYξματοE Tοug, στηv ειipuθμη λειτουpγΙα τωγ ΚEΠA

Ο πληρεξοfαtο6 fu κηγοpο5
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