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Αξι6τιμε κ. Πρ6εδρε,

Eπικoινωνοιiμε μαζi σαζ, πρoκειμ6νoυ να εκφρ6ooυμε τη δυoαρ6oκεια και την
απογoητευoη μαg 6πειτα απ6 την με αριΘμ6 πρωτ.409122-7-20\3 επιoτολη, η oποiα
oτdλΘηκε oτο Σriλλoγ6 μαζ 61oντα9 ωζ αποστoλ6α τoν Yποδιοικητη του Ι.Κ.A. κ.
Πατοοr5ρη Διονιioιo. H επιoτoλη εiγε oυνημμ6νη γvωμoδ6τηoη τηg νoμικηg
υπηρεοiαq του Ι.K.Α.-E.T.A.M.. Τo αντικεiμενo ηταν η επio1εoη εργαoiαg, την oπoiα
oυνεfζουμε μ61ρι και oημερα αρχ]1ζ γεvομενηg την 10-6-20Τ3 και αφoρ6 την
καταβoλη δεδoυλευμ6νων πooων, τα oποiα oφεfλει το Ι.K.Α.-E.T.A.M. και αφορotiν
την απαo16ληοη γιατρiυν- μελiυν του Συλλ6γoυ μαζ oτιq Eπιτρoπ6q Aναπηρiαg πρo
KE'Π.A. γπ τo 1ρoνικ6 δι&oτημα απ6 1-4-20t1 6ωq και 31-8-2011. Επιπλ6oν
αιτot5μαoταν την καταβoλη δεδoυλευμ6νων, τα oπoiα αφoρoιioαν τo 1ρoνικ6
δι6oτημα απ6 \-5-2012 f'ωc, και την ημερoμηνiα συγγραφηg του εξωδiκου (24-520|3) δι6τι τα πocα, τα οποiα απoδ6Θηκαν οε καμiα περiπτωoη δεν αντιoτoι1οr5oαν
στιζ πραγματικ69 oφειλι1g τoυ εν λ6γω 1ρoνικοr5 διαoτηματog. Για ην επio1εoη
ετγαψε πρoειδoποιηoει με τo με αρθ.πρωτ.48l!7-4-2013 6γγραφο μαq, αναφ6ρoνταζ
6τι την 6-4-20|3 ημερομηνiα Γενικηq Συν6λευoη9 πdρθηκε η απ6φαoη για αποoτολη

εξiυδικηq διαμαρτυρiαζ με αντικεiμενo την επiο1εoη εργαo[αg. Eπιπλ6oν η υλoποlηoη
τηq καθυoτ6ρηoε δrio μηνεg προκειμ6νου να δοΘεi ικαν69 1ρ6νoq oτo Ι.K.Α.E.T.Α.M. για ην Ι.pαyμCΙτolτ,oiηoη των πληρωμiυν δi1ωq να χρειαστεi να πρoβor5με
oε επio1εοη. 'Eπειτα απ6 τηλεφωνικη και γραπτη επικοινωνiα με την ΠροΤoταμwη
τηg Διεriθυνoηg Αναπηρiαg κ. Ε.Nιαρ1dκου, καταληξαμε να περιoρioουμε τα
αιτηματ6 μαg ιξoτω με την καταβoλη των μηνiυν 4120!3 και 5120|3
oυμπεριλαμβανoμwων και των υπoλoiπων πooiυν για συμμετο1η oτιg υγειoνoμικ69
εrπτροπ6q \\*120\2 και \2ou120|2. H κ. Nιαρ16κoυ δεoμε6τηκε 6τι τα 1ρηματα Θα
κατατεθoriν τo πρiυτο δεκαημερo τoυ Ιουλiου, oπ6τε και εμεiq θα αναoτ6λλαμε την
επio1εoη. Ωoτ6oo παρα τιc, πρoφoρικ6ζ και γραπτθq διαβεβαιiοoειq μ61ρι και oημερα
δεν 6γινε καμiα καταβολη αλλ6 αντ'αυτori oτ6λθηκε η επιoτολη με τη ουνημμενη

γvωμoδ6τηση τηζ νoμιΦζ υπηρεσiαζ τoυ Ι.K.A. πρoκειμ6νoυ
καταγγελiα των oυμβdoειbν μαq απ6 τoν E.O.Π'Y'Y.!
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'oooν αφορ6 τo περιεγ6μενo τηζ
γvωμοδ6τηoηg oφεiλουμε να σαζ ενημερrboουμε τα
nYλ".
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1. oι γιατρoi τoυ E.O.Π.Y.Y. (τ' γιατροi Ι.K.A.) υπηρετοfν με oυμβd,oειq
εργαoiαg ιδιωτικoιi δικαiου αoρioτoυ χρ6νoυ απ6 τo 6το9 2004. o
χαρακτηρισμ6q των oυμβd,oεων 6λαβε 1rbρα με τo dρΘρo 24 παρ.1 τoυ
N.3232l2004. H εν λ6γω διd,ταξη 1αρακτηρioτηκε ψευδοερμηvευτικη 6oον
αφoρd την αναδρoμικ6τητα τηg ιoβoq τηζ και μ6νο. ( oλΑΠ 2|12007).Μ€γρι,
και oημερα τo iδιο το Ι.K.A.- E.T.A.M. δεv αμφιoβητηoε την fπαρξη τoυ
N.3232l2004.Συγκεκριμεvα €γει 1oρηγηoει πιoτoπoιητικ6 υπηρεoιακων
μεταβολrilν 1αρακτηρiζoνταζ τη or5μβαoη μαg ιδιωτικοf δικαioυ αoρioτoυ

1ρ6νου. Συνεπιilg αφoδ η iδια η Yπηρεoiα αναγvωρiζει τo εiδoq τηq o6μβαoηq
επιoημωg για πoιo λ6γo o κ. Πατootiρηζ πρoσκoμfζει γvωμoδ6τηοη η oπoiα
αρνεiται την 6παρξη τoυ 323212004 και επαναφ6ρεt τo Ι204l]2.H υπηρεοiα
λοιπ6ν φdoκει και αντιφ6σκει ωg πρoζ την αναγviυριoη τoυ εiδoυg των
ουμβdoεων.
2. o N.3863/2Ο10 και συγκεκριμ6να το dρΘρο 6 (τo οπoio λανθαoμ6να
επικαλεiται ο κ. Yποδιoικητηg oτo 6γγραφ6 τoυ με ημερομηνiα 8-7-20\3,
6που αναφ6ρει 6τι υπaρμει 8η παρdγραφοζ- τo dρθρo €γεl" 7 παραγρd,φουg)
oτην παρdγραφo 2 περtyρσ,φει oαφiυq 6τι οι γιατροi, οι οποfoι εντ0ooονται
εiναι των λoιπων ΦKΑ τoυ E.Σ.Y., μ6νιμoι και ιδιωτικori δικαiου αορioτου
1ρ6νoυ. Συνεπiυg αν κdνετε δεκτη τη γvωμοδ6τηoη αυτ6ματα απoδ61εoτε 6τι
oυμμετ61oυμε παραν6μωq αφοr5 ofμφωνα με τη γVωμoδ6τηoη τoυ Ι.K.Α. δεν
εiμαoτε ιδιωτικoιi δικαioυ αoρiοτoυ 1ρ6νoυ!
Βπιπχt'oν oτο 6ρθρο πεpιypaφεται με oαφηνεια η λειτoυργiα των KE.Π.A., 6πω9 για
παρdδειγμα 6τι ο πfνακαg των oυμμετε16ντων ιατρrilν τoυ E.Σ.Y. καταρτiζεται απ6
τον Διοικητη τηζ oικεiαg Δ.Y.ΠE..( π6τε δεν 6γινε).'0τι οι γιατρoi ψετa απo ειδικη
εκπαiδευoη αξιολογoriνται" απ6 ειδικη επταμελη επιτpoπ'fi (πoτ6 δw 6γινε). Στo δε
dρθρο 3 του iδιου ν6μoυ oρiζεται 6τι" με δημ6oια κληρωoη ανd εξdμηνo
καθoρfζoνται ot γιατρoi, oι oπoioι απαιτoιiνται για τη λειτουργiα των Yγειονoμικrilν
Eπιτροπrilν. (δεν 6γινε πoτ6). Στο δε 6ρΘρο 4 αναφ6ρει 6τι oε περiπτωoη πoυ δεν
καθioταται δυνατη η oυμμετο1η ιατρcilν τoυ Eιδικori Σrbματοq ωq μελiυν των
Yγειoνoμικιilν Eπιτροπrirν των Eπαρ1ιiυν, μ6λη ορiζονται 6oτερα απ6 δημ6oια
κληρωoη, ιατρoi που υπηρετo6ν oε κd,Θε υγειoνομικτ1 μoνdδα η υποκατdστημα,
ιατροi τoυ E.Σ.Y. και των ΦΚΑ απ6 6μορου9 νoμor5q.( γιατi πoτ6 δεν υλoποιηθηκε;)
Απ6 6λα τα παpαπ(ινω κιiριε Πρ6εδρε προκιiπτει oαφioq 6τι η λειτoυργiα των
Επιτροπiον oε καμ[α περiπτωoη δε oυνdδει με 6oα πρoβλ6πoντα1στo N.3863/201Ο.
o ΣEYΠ-EOΠYY Θεo/νiκηg-B. Eλλdδoc, iγετ υπoβdλλει πολλ6q φoρ6ζ προτd,oειq
o1ετικd, με τη βελτiωoη των παρεχoμ6νων υπηρεoιιbν oτα dτoμα με αναπηρiα 6ooν
αφoρ& τα KE.Π.Α.,6γει' πρoτεiνει τρ6που9 με oτ61o την εriρυθμη λειτουργiα των
KE.Π.Α., την 6γκαιρη και 6γκυρη διεκπεραiωση των υποθ6οεων, την τηρηση και
διαφι1λαξη τηζ νoμιμ6τηταq των διαδικαoιιi:ν, την απρ6oκοπτη λειτουργiα των
μoνdδων του E.O.Π.Y.Y. με τη o6γpoνη πρo6oπιση τηg αoφ6λεια9 αλλd και τη
διαφιiλαξη των συμφερ6ντων και δικαιωμ0των των ιατρiυν-μελiυν τoυ.
'E1ουμε επιoημdνει πλειoτ6κι9
με επιoτoλ6ζ μαζ, 6τι oι γιατρoi δεν ενημερiυνoνται με
εκκαθαριoτικ6
αναφoρικd
με τo riψog των αποζημιωoεων πoυ δικαιοfνται.
μηνιαiο
Aντιθ6τω9 6γετ παρατηρηθεi oωρεiα λαθrilν με εκκαΘαριoτικ6 τηg εφoρiαq για πood,
που υπoτiΘεται 6τι ειo6πραξαν απ6 τα ΚE.Π.A. και πoυ δεν αντιoτoι1οr5ν οτην
πραγματικ6τητα.

Kl5ριε Πρ6εδρε, σαζ ενημερωνουμε 6τι ουδ6πoτε τηρηθηκαν οι διαδικαoiεq για την
6γκαιρη ενημ6ρωoη των Moνd,δων τoυ E,.O.Π.Y.Y.. Ακ6μα και oημερα 23-7-20Τ3 η
Δ/νoη Αναπηρiαq αιτεiται την ακιiρωoη ραντεβοf oε γιατροrig, οι οπoioι €γoυν 2
μηνεζ αναμoνη πρoκειμ6νoυ να συμμετdo1oυν oε Eπιτροπη. Aκ6μα και oημερα
ακυρiυνονται ραντεβor5 1ωρig να oυνoδειiονται απ6 απ6φαoη μετακiνηoηg με
oυν6πεια την απoυσiα των γιατριilν απ6 τα ραντεβο6 χωρig να παρ61oυν καμiα
υπηρεofα στα KE.Π.A. 0υδ6πoτε αo1oληΘηκε oιooδηπoτε με τo ζητημα τηζ
αοφdλειαq των μετακινηoεων. 'E1ουν παρ6λθει δr5ο tτη αρχηζ γενομ6νη9 τηg
λειτoυργiαζ των KE.Π.Α. και δεν 61ει ολoκληρωΘεf η εκπαfδευση των ιατρcilν, δεν
61ει δοθεi λfoη o1ετικd με την απoφυγη των πολυημερων απoυoιiον των γιατριilν απ6
την Yπηρεoiα, τα ιατρεfα και την οικoγ6νει6 τoυg.
Πρoαναφ6ραμε 6τι η λειτουργiα των KE.Π.A. δε oυνd,δει oε καμiα περiπτωoη με

πoλλ69 απ6 τιg επτταγ€c, τoυ N6μου 3863120\0' oτηλιτεfoαμε με σωρεiα εγγρ6φων τα

λdθη και τονioαμε τιq επιφυλd,ξειg μαq και o MoNoΣ ΛoΓoΣ που δεμηκαμε να
μετ6o1oυμε εiναι τo αioθημα τηq ευθfνηg 6ναντι τoυ κoινωνικοri oυν6λου και ιδfωq
αυτηg τηg μερiδαζ των oυνανθρiυπων μαζ των oπoiων ταλανfζεται η υγεiα. Αλλωoτε
την υγεiα υπηρετor5με και θα εξακολoυθofμε να υπηρετofμε με αυταπ6ρνηoη αλλd
παντoτε oτα πλαtοια τηζ αξιoπρ6πειαζ πoυ επιτdoοει ο ρ6λο9 και τo λειτοliργημd,
μαζ.

o κ. Yπoδιoικητηg γvωρiζoνταq 6λα τα παραπdνω Kαι ενiυ μαg εμπαiζει μ6oω
τηλεφωνικηζ επικoινωνiαg αλλ6 και γραπτιbg περi δηθεν καταβoληq των 1ρημ6των
oτο πριilτo δεκαημερo τoυ Ιουλiου και ενω 61ει απoδεμεi oυoιαoτικd, τo δiκαιo των
αιτημd,των τηζ επio1εoηg ανταπαντd 6νανδρα και εκβιαoτικd,, εξαπολr5oνταζ
υβριoτικη επfθεoη €ναντι 5.500 ιατρων τoυ E.O.Π.Y.Y. αμφιoβητωνταg τη oιiμβαoη
πoυ μαζ oυνδ6ει με τη Yπηρεoiα. To πρdττει μdλιoτα απευΘ6νoνταζ την επιοτολη
oτo πρ6oωπ6 oαg και αιτοfμενoζ την καταγγελiα των oυμβd,oεων μαq, ενcb μiα μ6ρα
πριν σε τηλεφωνικη εzπκοινωνiα τoυ Πρ66δρoυ μαg, η Προioταμ6νη κ. Nιαρ16κου
δεομεr5τηκε 6τι τα γp"i1ψατα Θα πιoτωθοr5ν oτoυq τραπεζικoriq λoγαριαομοfq των
γιατρiυν τo αργ6τερo μ61ρι την Παραoκευt126-7-20Τ3. (Αρμκd εi1ε δεομευτεi για
την Π6μπτη 25-7-20Ι3). Eξυπακοt5εται 6τι η καταβoλη των 1ρημdτων Θα oημdνει
τερματιoμ6 τηq επio1εoηq, 6πω9 6λλωoτε δεoμευτηκαμε.
o

Σriλλoγο μαq επιδεικvfoνταg 6μπρακτα κoινωνιΦ ευαιoθηoiα 61ει μελετησει το
ζητημα τηζ αναπηρiαq διεξοδικd και 61ει παραθ6oει προτd,σειζ και λ6oει9 6πω9
δημ6oια κατd καιρor5q το 61ει παραδεμεi και o iδιog o κ. Yπoδιoικητηg.

Πρoκειμεvoυ να μoρφiυoετε οαφη &ποψη για τα αιτηματd, μαζ σαg επισυνdπτoυμε
την εξiυδικη διαμαρτυρiα. Αναμ6νoυμε ωg φυoικ6q μαq πρo1oτdμενog να μαζ
προoτατεrioετε απ6 τιg επιΘ6oειζ τoυ κ. Πατoοδρη και ελπiζουμε or5ντομα και δια
ζcboηg να oυζητησoυμε για 6λα τα Θι1ματα που αφoρo6ν τoν E.O.Π.Y.Y. για να
oυμβdλλουμε και εμεig με τιgπpoτaoειζ μαζ oτην βελτiωση τηζ λειτουργiαζ τoυ.
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