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OπωE γvωρiζετε, oυμφω''c με Tlζ δlαταξεrg ΤοU V' 3863i2Ο1ο (ΦΕKΑ.i.i5),
9'16 1η Σεπτεμβρioυ 2o11 δημloυργη-θηκε Τo Kfvτρo 'Πroτoπofηoηξ
Αvαπηρiαq (KE.Π.Α.), υπαγoμεVo σTη Δrε0Θuvoη Αvαπηρfαg καl KolvωvlκηE
Εργαoiαg τηg Δlofκηoηq IKΑ-EΤΑM, με oκoπo iηv εqαoφαλroη τη! irrαιαE
UγεloVoμΙKηg κρioηg 6oov αφoρα o'τov καΘoρloμo τoυ $αΘμoο αvλπηρfαE τωv
αoφαλtoμθvωv oλωv ΤωV ασφαλιoτlκΦv φoρfωv, orμ.rερiλrμβαvoμ?vou ToUΔημooioυ, καΘΦg και TωV αVασφαλloτωv, γlα 'orξ o'roioυg απαlτεfταl ηπloτoπoiηση τηζ αvαπηρΙαg.



Στo πλα[oιo αυτo καταργηΘηκαv 6λε9 ol Yγεlovoμrκεg Eπιτρoπfq
πloτoπoiησηζ αVαπηρiαζ πoυ λεlτoυργoυoαv στoUζ Φ.K.Α. , o-''E NoμαρiΙεξ
Kαl-τ9 Δημooto, με εξαiρεoη τιg ΑvΦTαTεζ Yγεlovoμlκεg Επrτρoπεg, ΣτραioO
(A.Σ.Y.E.), Nαυτtκo0 (Α.N'Y.Ε.), Αερoπoρfαg (A.Α.Y.E ) *α, .η,'Αuωro'η
Yγεtovoμlκη Eπrτρoπη τηE Eλληvlκηg Ao.τυvoμiαE.

'Eργo τωv YγεlovoμlκΦv EπlτρoπΦv (τoυ KΕ.Π.Α.) εivαl: α) o καΘoριo.μog τoυ
πoαooτo0 αvαπηρiαE γtα oιivταξη αvαπηρiαE. β) o xαρακτηριoμog ατ6μωv
ω6 AMεA. γ) o καθoρloμ6g πooooτo0 αvαπηρiαg, γtα 6λε9 

',ζ ^o,rrrlκθg 
καl

olκovoμlκ€g παρo1€E η δrευκoλ0voεlq, γlα Τlζ oπoiεζ απαiτεiiαr γvωμdτjυoη
αvαπηρ[αg Kαl Τlζ oπo[εg δlκαlo0vταl απ6 τηv πoλlτεfα τα ατoμα με'αvαπηρiα.

Mετd απo επτd μηvεζ λεlτoυργfαζ ΤoU Κdvτρoυ Πloτoπoiηοηg Αvαπηρiαζ
(KE.ΠΑ.) και λαμβαVovταζ υπ6ψη τα πρoβληματα πoυ fxoυr'-δ,α.r,orωοει,
κρivεται επtτακτικη η αvdγκη αvτtμετΦπloξg τoυg' ΓIα τηv εξoμdλυvση Tωv
δυoλεlτoυργιΦv η ΔroΙκηoη τoυ ΙKΑ-EΤΑM πρoxιilρηoε oi δρdoεrE Θεoμrκo0
Kαl επlxεlρηoιακo0 1αρακτηρα, ol oπoiεζ σαζ κolvoπoloυvταl.

A. PυΘμioεIs Toυ dρΘρoυ 26 τoυ ν.4038t2012
Ψ., ',s 

δlαταξεlg τoυ αρΘρoυ 26 τoυ ν' 403812012 (ΦΕK A' 14), ρuΘμiζovται τα
Θ6ματα απoζημlΦσεωV lατρΦv τoυ Elδtκo0 Σιbματoζ, TωV rατρΦv πρoελεγxoυ
- εloηγητΦv Kαl TωV γραμματfωV τωV YγεtovoμlκΦv EπlτρoπΦv. Mε τrE iδIεg
διατdξεlE ρυΘμiζεται η απoζημiωoη τoυ ΙKΑ-EΤAM απ6 αλλoυg Φoρεig Kαl τo
Δημ6oιo, καΘΦg καl η δυvατoτητα συVεργαoiαg τoυ lKΑ-Eτλv με iδ,ω'.g
lατρo0g γ|α τlζ αvdγκεg πιoτoπo[ηoηg αvαπηρfαg.

ΑvακαΘoρioτηκε τo ιjψoE τηg ειδrκηE απoζημiωσηζ Tωv γιατρΦv τoυ ErδlκoΟ
ΣΦματog, τωv εloηγητΦv ιατρΦv πρoελεγxou TωV YγεlovoμlκΦv
EπtτρoπΦv, καΘιbg Kαl τωv ιατρΦv τηg Eπιτρoπηg λilγματoληπτlκbο εrιεγxo,
Γvωματε0oεωv. Mε τlg iδlεg δrατdξεlg καΘoρfoiηκε αμorβη' καr γ|α ToUζ
γραμματεfζ τωV YγεlovoμtκΦv EπlτρoπΦv.

Συγκ'εκρrμdvα, με Tlζ Kolvoπoto0μεvεE δlαταξεlg η εlδlκη αμolβη καΘoρiζεταl
ωg εξηg:
l) Γlα Toυζ !αTρoυE τιυv YγεlovoμlκΦv EτrlτρoπΦv, σTo πooo τωv εvvιiα

(9) ευρΦ γlα ToV Πρ6εδρo και €ξr (6) ευρΦ γlα καΘε μελog για κdΘε κρlvoμεvo
TI-ερlστατlK6 γlα τo oπo[o εκδfδεταI oρloτrκη γvωμdτευoη' Για τηV KαT' ofκov
εξι1ταo'η περlσTαΤlKΦv αvαπηρiαζ, η εrδrκη απoζημiωoη αv6ρxεTαl σε πooo!-^ ''- -^ _---ι ! .iσσ με Τo ΤρΙπΛασlo τηζ ωζ αVω αμolβηg. Τα αvωτ6ρω πooα πρooαυξdvovTαt
κατd 2,5 ευριii αvd περloτατtκ6 πoυ εξεταζεταl εκτ69 6δρα9 τoυ εqεταoτη
ιατρo0.

lll Γlα Toυs εloηγητfg- lατρo0g πρoελ6γ1oυ Tωv Yγεlovoμlκιi.lv
EπlτρoπΦv, σTo πoo6 τωv τρlΦv (3) ευρΦ αvα περiπTωση.

Η παραπdvω εtδικη απoζημfωση TωV περlπτΦoεωv l' καl ll' καταβαλλεταl,
κατd παρ€κκλιo'η τωv δiαταξεωv τoυ dρΘρoυ 21 τoυ ν. 402412011 (Α" 226) καl
μ6Xρι τoυ πoo'oι] ΤωV oKTαKoo[ωv (BOO) ευρΦ μηvrαiωg.



llI) flα ToUξ lατρoιig Tηg Eτrlτρoπηg Δεlγuατoληπτlκoιi Eλ6μ1oυ ηπρoβλεπ6μεvη εrδικη απoζημiωoη δεv μπoρεi vα υπερβαivεl, κατα μηvα, τα
τετρακ6oια (400) ευρΦ γlα ToV πρoεδρo Kαι Τα τρlακ6olα (3Oo) ευρΦ γlα Τα
μfλη καr ToUζ γραμματεiE.

lV) _Γlα τoUE γραμματεfg τωv YγεlovoμlκΦv Eπlτρoτrιirv καταβdλλεταt
απoζημfωoη δ0o (2) ευρΦ γlα κdΘε κρrvoμεvo περlστατlKo γlα τo oπoio
εκδiδεταt oρroτικη γvωμdτευoη, κατα παρdκκλloη Tωv δrατdξεωv τηg παρ. 1

ToU dρΘρoυ 21 ToU v. 402412011 (Α' 226) Kαι η oπoiα δεv μπoρεi vα
υπερβαivεt κατd μηvα τα (300) ευρΦ.

Επtoημαivεται oτl:

1 n καταFoλη τωv απoζημιΦσεωV τωv μελΦV TωV YγεtovoμrκΦv ΕπrτρoπΦv
Θα γivεταl εvτ66 τoυ Α' 1Svθημερou ΤoU επoμεvoυ τηg oυvεδρΙαoηg, μηVαt γlα Tlζ εκτ69 εδραE μετακιvηoειg Θα ληφθεf μdρlμvα ιiloτε vα ε[vαt δυvατη η
Xρηση tδιωτlκΦv μεταφoρlκΦv μ6oωv.
'μετd τηv ειδoπoiηoη περi oυμμετoxηg ιατρo0 η γραμματdα oε Yγεlovoμlκη
Eπιτρoπη, δεv Θα εγκρΙvεταl τακτlκη αδεια απoυoiαq ToUζ'

Σε κdΘε περiπτωoη Kαl μεXρ| τηv επ6κταση τoU αρrΘμoιi τωv ιατριi.lv ToU
Etδικo0 Σιi'lματog, ζητεiταl η σUVεργαoiα oλωv με αioΘημα ευΘιivηg απ6vαvτl
oτηv ευαfoΘητη κorvωvlκη oμαδα τωV αvαπηρωv.

Γlα Τlζ παρε1oμεvεg απ6
αvαπηρfαg πρoβλ6φΘηKε Vα
Kαl To Δημ6olo Τo πoo6
Φ40021 Ι26407 120512006 -B'

τtg Yγεlovoμlκdg Eπlτρoπιig υπηρεoiεg κρioηE
απoδiδεται oτo IΚA-ETAM απo 6λoυ9 τoυg ΦKΑ
των 46,14 ευρΦ κατd περ[πτωoη (o1ετrκη η
1 829 υπoυργlKη απoφαoη)'

To IKΑ-EΤΑM, γtα τlg αvdγκεζ ΤoU Kdvτρoυ Πloτoπo[ηoηg Avαπηρiαζ, μπoρεi
vα oυμβdλλεταl με rδrΦτεg ιατρo0g, 0oτερα απo εκδηλωo.η εvδlαφερδvioE καl
βdoεt κρrτηρiωv επrλoγηg TΤoU καΘoρfζovταl με απoφαoη τoυ Δ.Σ. τou
lδριiματog.

ol oυμβαλλoμεvor tατρo[ Θα αμεiβovταl απ6 τo απoδιδoμεvo oτo IKA-ΕTAM
πoσ6, oπωE oρ[ζεταl σTηV παρ.5 τoυ dρΘρoυ 6 τoυ v. 3863/20,1O, ωg εξηs:

α) lατρoi πρ6εδρor η μελη Yγεlovoμlκιilv EπlτρoπΦv με τo πooo τωv εvvdα (9)
ευρΦ γlα κdΘε κρlvoμεvo περloτατlκo για To oπofo εκδiδεταl oρroτlκη
γvωμdτευoη. Tα κρlv6μεvα περtoτατtκd αvd rατρo δεv μπoρo0v Vα
υπερβαivoυv μηvιαfωg τα εκατ6v πεvηvτα (150) ευρΦ.

β) lατρoiπoυ δlεvεργo0v πρo€λεγxo τωV IαTρlKΦv δικαιoλoγητrκΦv τωV πρoζ
εξεταoη περlπτΦoεωv με To πoo6 TωV τεo'odρωv (4) ευρΦ γlα κdΘε
περfπτωo-rl. oI εξεταζoμεvεq αvα lατρδ περlπτΦo.εlg δεv μπoρoυv vα
υπερβαivoυv μηvlα[ωζ τlζ TρlαKoo'rεg (300)ευρΦ.

αvιivκε< τoυ K€vτρoυ ΠloτoπoΙηon< αvατrηρiα<



Oι εv λ6γω lατρoi πρ6εδρoι η μdλη Yι/εtovoμlκΦv EπlτοoπΦv δεv μπoρo0v vα
δlεvεργoυv πρoελεγXo TωV ιατρlκΦv δικαroλoγητlκΦv καl αvτioτρoφα.

Στlg περlπτΦoεlg πoυ δεv απoδiδεταl στo IKΑ-ΕΤAM τo πoo6 πoυ oρ[ζεταl
στηV παρ. 5 τoυ dρΘρoυ 6 τoυ v. 3863i201O 6πωE ιoxυεt, η αμoIβη-τωv
lδtωτΦv lατρΦv καταβdλλεταt απ6 τo ΙKΑ-EΤΑM.

B. Παρdλληλε5 δρdσεls llα τηv εξoμιiλυvoη τιυv δυoλεlτoυργlΦv ToU
,K€vτρoυ,'Πloτoπoiησηζ Avαπηρiα5 .

Λαμβαvovταg υπ6ψη 6τl:
Ι o αρlΘμog TωV lατρΦv ToU Εlδrκo0 ΣΦματog δεv επαρκεi γlα TηV
αvτlμετΦπιση τοU μεγdλoυ 6γκoυ τωv αlτηoεωV πoυ εκκρεμoυv για κρfoη
αvαπηρiαg,
' η ζητηoη για κατdθεoη δtκαιoλoγητrκι.bv δεv καλ0πTεταl επαρκΦg απo 6λε9
τlg Γραμματεiεg KEΠΑ

Kαl πρoκεtμfvoυ vα αVτιμετωπto'τo0v dμεoα Τα αvωτdρω ζητηματα,
απoφαo[oTηKαV τα εξηg:

1. Εvio.,υon τoυ Elδlκoιi Σιirματo<
Aπ6 Tη Δrε0Θυvoη Αvαπηρfαg & Kolvιυvlκη6 Eργαoiαg πρoετorμαζεταr
πρoγραμμα εκπαΙδεuo'ηg τωV ιατρΦv ToU EoΠYY "oυ ,"ηρ.'δ0r- μεo0μβαoη tδιωτlκo0 δικα[oυ αoρioτoυ xρ6voυ, γ|α TηV πloτoπoΙηoη *o, 

'ηu6vταξη τoUζ στo Elδlκo ΣΦμα. H υπo1ρεωτικη oυμμετoxη 'r, 
''roρoπdvω

tατρΦv oτo Eιδlκ6 ΣΦμα πρoβλfπεταl ωζ oρoζ oτlg oυμβαoεrg εργαoiαg
ToUζ.

Eπio"ηg-Θα δημoo'lευτεi πρooκληoη εκδηλωσηζ εvδlαφdρovτoE €vταξηg oτo
Elδtκo Σιilμα πoυ Θα απευΘOvεTαl σToUζ lατρo0ξ dλλωv boρ6ωv Kolvωvικ(g
Aoφdλloηg, ToU EΣY Kαι σε tδlΦτεg, τηρoυμθvωV TωV ΘεoμlκΦv
πρoUπoθιiσεωv.

Kα
Πlvακfιυv
M6xρl τηV
oυγκρ6τηoη
καv6vεg:

επdκταoη τoU Εrδκo0 ΣΦματog με επtπλ6ov lατρo0g, ητωv YγειovoμlκΦv EπlτρoπΦv, Θα ακoλoυθεi ToUζ παρακατω

l Πnnιrn^, 'A- \,/': i iPvYPνιμμu!iιJμUS Ι γLlυvυμΙKιυv trτΤlTρoTΤωV με Tη σUμμεToXη 2 tατριilv τou
E]δtκo_υ ΣΦματog καl 1 tατρoΟ τηg Ιδlαg εlδtκoτηταg, o oπoiog ,'rηρε'εf oτηv
M9vαδα YγεiαE oπoυ λαμβdvεl XΦρα η ouvεδρiooη, κατ'- εφαρμoγη τoU
Ν.3863/2010 (παρ.4 τoυ dρΘρoυ 6).

' Kdθε rατρog τoυ. Εtδlκoυ ΣΦματog Θα o'υμμετ€xεl κdθε μηvα oε τoυλαxlσTov
επτα (7) oυvεδρrαoεlζ, εK τωv oπoiωv ol θξι 1ο1 οα λαμβdvoυv xωρα οτov
τ6πo υπηρεoiαg τoυ lατρo0 καr η μ[α (1) oυvεδρfαo'η Θα δlεξαγεταiεκτ69 τoυ
τ6πoυ υπηρεoΙαq τoυ.



'Η o'ιjvΘεση τωV Πιvακfωv τωv εξεταζoμdvωv τTερlσταTlKιbv Θα ακoλoυΘεi
τoυg εξηE καv6vεg πρoτερα16τηΤαζ:

α) Αlτηoεlζ γlα Tηv απovoμη oυvτdξεωv (πρωτoεioακτα, παραταoεlg),
β) Αtτηoεlζ για Χoρηγηση πρovolακΦv επlδoμdτωv παρoxΦv
Τωv αVασφdλtoτωv και
γ) Alτηματα λolπΦv κατηγoρlΦv ( κdρτα ΑμεA, ΔΕH, Εφoρfα κτλ).

' Σε καμiα περ[πτωoη δεv Θα πρ6πεl vα υπαρΧεl αVαμovξ περroτατlκoιj dvω
τoυ εv6g μηvα λ-6^γω μη oυμπληρωoηζ '15 περlοτατtκιirv τη6 iδrαg παΘηoηg'
Γlα vα αTΓο(DΓllvθεi πrlτΛ τξτι'lιcr ττcnlτττrjrπcιr Aa πlιlιπεa,λ^,,aΑ',^'.--'-"'_ τ--^--, 9viv, lιg}Jlll lwν9|) vu ιJUμllζιJlr\ιlμμιΙvυvιul υξ

πlvdκtα αλλωv παθηoεωv Kαl, κατd τηv εξ€ταoη τoυg απo τη, Lπ,rρoπη, Θα
καλεiται ωζ o0μβoυλog εvαg lατρ69- Τηζ oxετlκηg με io περtoτατtκ6-
εlδlκoτητα6.

Σαζ γvωρiζoυμε 6τι η o'υγκρoτηoη Kαl λεlτoυργiα τωV B, βαΘμlωv
YγεlovoμlκΦv EπrτρoπΦv θα υλoπoιηθεi αμεoα απ6 1l3l2012. Για τov oκoπ6
αυτ6, Θα δrαμoρφωΘεi τo €vτυπo τηg γvωμαTευσηζ πtoτoπoiησηζ αvαπηριαζ
€τol Φoτε Vα αVTατΤoκρΙvεταl oτlg αvαγκεζ Tηζ B' βαΘμrαg κρioηg-με αvαλoγη
τρoπoπofηoη ToU λoγloμIκo0 oτo oπoio Θα KαταXωρo0vταi- ol oxε'lκiζ
απoφdoεlg.

9. Kqv6yεc λεlτouρviα< YvεlovoμlκΦv EττlτooπΦv
3.1 ol ΔlευΘυvτfζ TωV Movdδωv Yγεiα6 πρ€πεr vα δlαΘfτouv oπoloδ(πoτε
ιατρo πoU Uπηρετεf oτη Movdδα, εφ' ooov κληΘεi απo τov Πρ6εδρo τηg
Yγεlovoμlκηg Eπlτρoπη6 τoυ KE.Π.A. πoU συVεδρrαζεl oτηv Movαδα υγεiαg,
πρoκεIμ6voυ Vα παραστε[ τρ[τo (3o) μfλoq τηζ Uγεlovoμικηg επlτρoπηg η ωg
oυμβoυλoζ Tηζ UγεlovoμlKηg επlτρoπηg.

3.2 Aπαlτε[ταt, απαρ€γκλlτα, η λεlτoυργiα τωv πρoγραμματloμ6vωv
YγεtovoμlκΦv ΕπιτρoπΦv, πρoκεlμdvou Vα μηv υπαρXoUV κα'Θυoiερησεlζ Kαl
vα μηV αuξdvεται o αριΘμog TωV εKKρεμΦv υπoΘdoεωv απ6 αvαβoλ€g. Γlα vα
απαλεtφτoυv τα φαrv6μεvα αvαβoληE πρoγραμματIoμdvωv επiτρoπ-ωv πoU
oφεΙλovταl σε αTToυoiεE γlατρΦv θα πρ€πεl dμεoα Vα αVτlKαΘioταταl τo
μ6λo9 τΤoU απouoldζεl. Εrδlκ6τερα, εφ6oov o lατρoE πoU απoU oιdζεl εivαl
τoυ Etδικo0 ΣΦματoζ, γlα τηv dμεoη αvτlκαταoταoξ τoυ Θα επlλαμβαvεται ηΔ|voη Αvαπηρiαg & Korvωvlκηg Eργαoiαg (τηλ':210-521538ο,381), μετd απ6
εIδoπo[ηoη τoU γραμματdα τηζ EπIτρoπηg. Eαv τo μfλog πoU'απouoldζεl
εivαl lατρoζ Tηζ Movαδαg Yγεiαg, θα επrλαμβdvεταr o αρμoδrog ΔlευΘυvτηg
τηE Movdδαζ Ylα τηv dμεoη αvτtκατdoταoη τoυ.

Επioηg πρoβλημαTα πoU dπτovταt oε εξε0ρεoη xΦρoυ oυvεδρfαoηζ Τηζ
Yγειovoμlκηg Eπτρoπηg πρεπεl vα επιλιjovταl με ευθ0Vη Tωv ΔιευθυvτΦv,
Φoτε vα μηV παρoυotαζovται φαlv6μεvα αvαβoληg αυvεδρlιiσεωv λ6γιυ
6λλεlψηE αiΘoυoαg.

3.3_ Kdθε Γραμματεiα KE.ΠΑ. πρ6πεr Vα μερlμVd Φoτε vα εfvαt δlαΘ6olμε5
καΘημερlvιi τoυλd1|σTov διjo αiΘoυσεζ γ|α τηv λεlτouργiα Yγεlovoμlκιilv
ΞπlτροπΦv. Γiα τov oκoπo αυτ6 θα λαμβαvεταl υπoψη η οiαΘεolμoτητα
αlθoυoΦv Kαl σε αλλα κτηρlα ξ Movαδεg. ΕπroημαΙvεταt'6ir η παρdλληλη



λεtτoυργiα πρoγραμματtoμfvωv YγεlovoμtκΦv Επιτρoπιbv σε καΘημερlvξ
βdoη, εκτ69 ToU 6τl δlαo'φαλiζεr ΤηV εγκαrρη εξ€ταoη τωV εκκρεμΦv
υπoΘ6oεωv, επlτρ6πεl TηV αξroπofηoη rατρΦv εvαλλακτtκΦv εlδικoτητωv απ6
δtαφoρετlκfg επrτρoπεs 0'x' orηv περiπTωση πoυ yρειαζεται η απoψη ιατρo0
0λληE ειδικ6τηταE απo αυτη πoυ περιλαμβαVu μια Yγειovoμlκη Επtτρoπη, τα
μtλη τηE δavαvταl vα ζητηoouv TηV dπoψη ιατρoa πoυ oυvεδριfuζεt oε διπλαvη
Επιτρoπη).

3.4 Απαlτεiταr η dμεoη καταxιi:ρloη TωV απoφdoεωv τωv YγεlovoμικΦv
EπlτρoπΦV σTo ηλεκτρovlκ6 ο0oτημα, TTρoKεlμfvou vα μηv καΘυoτερεi η
6κδooη Tωv απoφdoεωv.

4. Δlαδlκαoiα τrαραλαβηE αlτηoει.ιrv (δlolκητlκ6E καl lατρlκ6E
πρo6λεψ1o5}
Η δlαδlκαoiα παραλαβηs τηE αiτηoηζ - τrρoελiγ1oυ δεv τrρ€πεl σε
καμiα περiπταloη vα λεlτoυργεi βιioεl λioταE αvαμovηg.
o διolκητlκ6ζ πρodλεvγoc Θα διεξdγεTαl σε κdΘε περiπTωση dμεoα με TηV
παραλαβη τηg αiτηoηg.

Kατd τov δtoικητικ6 πρo6λεγ1o:

Ελεγxεταl η αvαγραφη στηV αfτηoη 6λωv Tωv υπoxρεωτlκΦv πεδiωv,
lδlαiτερα τoυ AMKΑ Kαl ToU ΑΦM.
Ελ6γ1εταl εdv o αιτιilv δlαΘ6τεl παραπεμπτlκo απ6 τoV ασφαλιoτlκ6 τoυ
φoριiα' To παραπεμπτlκ6 εivαl απαραiτητo Kαl στlζ αrτηoειg πoυ αφoρoOv
παραταoη clυvταξηg η επιδ6ματo9. Στηv περiπτωoη πoU o αtτΦv ε[vαl
oυvταξlo0xog lKΑ, To παραπεμπτrκo μπoρεi vα αvαπληρωΘεi απo τη oxετικη
απ6φαoη Δ/vτη τoυ Yπoκαταoτηματog IKΑ-EΤAM 6πoυ Θα αvαφdρεταl η
ημερoμηViα ληξηg.
Ελιiγ1εταl η πρoo'κoμ|ση απoδεtκτtκoιj πληρωμηg 46,16 ευρΦ, εφooov τo
αiτημα δεv αφoρα α) απovoμη/παραTαση KαTαβoληs o0vταξηg/επIδ6ματog ,

β) απoρo πoλiτη.
Στιg περlπτΦo'ειg απ6ρωv πoλlτΦv πoυ αlτo0vTαl πlσToπoΙηo'η αvαπηρfαg γlα
τηv καταβoλη πρovorακηg παρoxη6, απαlτεiταt η πρooκ6μlση ToU βlβλlαρioυ
απoρ[αg, αvτfγραφo τoU oπoΙou καταxωρεfταt στoV φυolκ6 φdκελo Tηζ
αiτηoηg.

Eλliγxεταt η πρooκoμroη πρ6oφατηζ (oε δIdoτημα τετραμηvoυ) rατρlκηg
γvωμdτευσηζ _βεβαiωoηg, τηv oπo[α υπoγρdφεt ιατρ69, τoυ oπoioυ εxεr
βεβαιωΘεi αρμoδiωg τo γvηo'lo υπoγραφηg καl 61oυV αvαγραφεΙ τα oτol1εiα
ΑMKA καl ΤΣAY.
ΓιΙ...ΕΛεYxεταi r] πρoσΚoμlση IατρΙKωV εζετασεωv πoU σUvooευouv τηv αvωτερω
tατρtκη γvωμdτευoη καΘιfug καl τυx6v απoδεlκτlκα vooηλεiαg.

o lατρlκ6ζ πρofλεvvoζ πρ€πεl vα δlεξdγεταl ;1ιυρiE Tηv παρouoiα τoυ
αlτoιivτα (b ack-offi ce|.

5. Πληρoφ6ρηαη εvδlαφερoμfvιυv / αlτoιivτι.,.lv τTlσTοTTοiηoη αvαπηρiαg



Eπεlδη η πληρoφoρηoη τωv πoλlτΦv απ6 τlg Γραμματεiεg KE.ΠΑ, απoτελεΙ
κρiotμo oημε[o τηE δlαδrκαo[αg, με ευΘυvη τoυ Δ/vτη τng Movαδαg πρdπεl vα
d1εl oρloΘεi υπαλληλog αρμ6δloq γlα τηv xoρηγηoη πληρoφoρlΦv oτoυg
εvδtαφερoμdvoυg, τηv διαvoμη τηE αiτηo'ηg πιoτoπofηαηg αvαπηρiαζ Kαl TωV

Φηγtωv oυμπληρωσηζ Tηζ. Στo πλαioto αuτ6, εivαI απαραΙτητo v-α δivεται
tδtαiτερη πρoooxη oτηv oρΘη καl πληρη πληρoφ6ρηση TωV εvδiαφερoμ€vωv,
λαμβdvovταg εrδlκd υπ6ψη 6τι αvαφερ6μασTε σTηv ευαio.θητη κotvωvικη
oμdδα τωv ΑμεΑ. Σε περiπTωση 6πoυ o αρμoδlog υπdλληλoE δεv δrαΘfτεl τηv
ζητo0μεvη πληρoφoρiα η απαlτεfταl καπolα δtεuκρivιoη, μπoρεi Vα
επlKolvωVε[ με τηv Δ/voη Avαπηρ[αg καr & Korvωvlκξζ EργαoΙαg ( τηλ: 21O-
5215380,381).

Τ€λoE, πloτε0oυμε oτl γtα vα υλoπolηΘεi o oκoπ69 τηg o0oτασηζ ToU EΘvικo0
K6vτρoυ Πtoτoπofηoηg Αvαπηρiαζ, πoυ εivαι η εξαoφdλlση Tηζ δIαφdvεrαg και
τηζ αμερoληψiαg κατα τηv κpioη Tηζ αVαπηρfαg, απαραiτητη oυvΘηκη εfvαl η
αγαoτη σUVεργασfα 6λωv τωv εμπλεκoμ6vωv. Στo πλαfolo αυτ6 μεταξ0 τηg
ΔιoΙκηoηg τoU IKΑ-ETAM Kαl τoU ΕoΠYY υπoγρdφηκε Πρωτ6κoλλo
Συvεργαoiαg με To oπoio ρυΘμfζovταr μεταξυ Tωv dλλωv δlαδtκαoτικd
ζητηματα oxετlκα με τηv δlαΘεorμ6τητα TΤρoσωπtκo0 καl υπoδoμΦv.

Mε βαoη Tα παραπαvω και με ευΘ0vη τωv Πρo'l'oταμdvωv τωv Movdδωv oτtg
oπoiεg απευΘOvεTαl To παρ6v 6γγραφo, πρ6πεl Vα εvημερωΘo0v 6λol ol
lατρoi Kαl ol υπdλληλol πoU εμπλ6κovταl σTlζ δlαδtκαoiεζ πlσToπoiηoηg τηg
αvαπηρ[αg.

o YΠoΔtolKΗTHΣ

Διoνδοηq Πατοοιiρηg

EΣΩTΕPιΚH ΔlANoMH:
-Γραφεio Δtoικητη ΙΚA'ΕTAM
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