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Κ6ριε Yπoδιoικητ&,
Aπ6 ηv εvαρξη λειτoυργiαq τoυ KEΓΙA σαζ 6χoυμε

υπoβ&λλει πρoτ&σειζ (εψρ&φωg τρειζ φoρ6ζ) για τηv ε6ρυθμη
λεπoυργiα τoυ. Δυoτυ1iυg στα περισσ6τερα Θ6ματα δεv
εισακoυσΦκαμε και η κατ&oταoη πλ6oν ψtoρεi vα
χαραtCτηριστεi εκρη κτικη.

Eπαvερ16μαoτε με μiα δ6oμη πρoτιiσεωv πoυ p{ζoυv
&μεoη υλoπoiηoηg πρw πρo1ωρηooυφ τo επ6μεvo δεκαημερo oε
oυv6λευoη τωv γιατριbν πoυ μετ61oυν οτα KEΠΑ.

Παρακαλofμε 6ωq τ6τε vα επιλυθoδν τα βαoικd,
τoυλ&1ιoτov θ6ματα ωζ πρωτo βημα δι6τι αλλιrbq θα
αναγκαoτotiμε vα πρooφ6γoυμε σε &λλα επιbδυvα μ6τρα 6πω9
61oυμε πραγματoπoησει και oτo πρ6oφατo παρελΘ6v.
Πρoτ6oειζ:
ο Aπ6 6λoυ9 τoυq γιατρo69 διαπιoτcbνoνται μεγ6λε9 και ανεξηητεg

απoκλioειg αν6μεoα oτιg αναμεv6μεvεg απoζημιrboεη των ΑYE
(απ6 τα oτoι1εiα πoυ κρατ& κdΘε ιατρ69) και στα πood πoυ 61oυν
κατατεθεi στoυζ λoγαριαο,μoιig τoυt. Π6ραν ηξ 6μεoηζ
διαoτα6ρωο,η9 των περιστατικioν και των απoζημιιiloεων, ιiloτε να
διoρθωΘoδν oι <αφrloικεq> απoκλioεη με ην καταβoλf1 των
πραγματικcbν δεδoυλευμενων, καλ6 εiναι να διερευvηoετε τo 6λo
Θ6μα rboτε να απoκλειoτεi η περiπτωoη <κακoδια1εiριoηφ.

. EπιπΜoν να βρεθεi 6μεoα 6λ\ διαδικαoiα για ην απoζημiωoη
των ιατριilν €ωg 6τoυ o π6ρo1o9 τoυ oΓΣ εiναι oε Θ6oη να
αυνεργαoτεi για μια λειτoυργικη διαδικαoiα απoζημiωηg,

ο ,oooν αφoρd, τo Θ6μα των επιτρoπων πρo KEΓΙA (Ιανoυ6ριoq
1011-Aδγoυoτog 2011) , εξoφξΘηκε oτoυg γιατρorig τo τρiμηνo
0|/20|1-031201 1 και oι υπ6λoιπoι μηνε6 παραμ6voυν ανεξ6φ\τoι.
oι καταoτdoειg πληρωμηg μ6voυν oην oικoνoμικη υπr1ρεoiα τoυ
ΙKΑ Aριoτoτ6λoυg και o αρμ6διoι απαξιoriν vα ζητ{ooυν τα



εvτdλματα πηρωμηg τoυg και να τα πρoωΘησoυν σην π6ρεδρo
μα πληρωμf1. Nα γiνει dμεoη παρ6μβαoη απ6 ην Διoiκηαη oην
w Μγω υzηρεoiα cboτε να τακτoπoηΘεi τo θ6μα.

ο Σ6μφωνα με τoν Ν.323212004 αp.27 παρ,l'2, oι ιατρoi τoυ ειδικot)
ο.rbματog των επιτρoπιbν κατατdooovταl σην καηγoρiα ΠΙ των
δημooiων υπαλληλroν και oιlνεπiog πρ6πει να απoξ1μldlνoνται με
44ενρ(ι ην διαvυκτ6ρευη N.265l99 αρ.8παρ.3γ) (και 6μ
35ευρdl πoυ απoδιδ6ταν 6ω9 τcbρα). Nα αναγρ6φεται αυη η
διdταξη oην εντoξ μετακiηαη6 και να oταλεi εγκ6κλιo9 oτιg
oικονoμικ69 υzηρεoiεg των κατd τ6πoυ9 ΙKΑ με η διευκρiνιoη
αυτη, ιboτε να υπoλoγiζεται oωoτ6 η διαvυκτ6ρευoη αλλ6 και o
τρ6πo9 μετακiηoηg.

ο Nα γiνεται η π\ρωη για 6λoυ9 τoυg αoφαλιoμθvoυq πoυ
εξετdζoνται αo16τω9 αν 61ει oριoτικoπoηΘεi^fi 6aι' η περiπτωoη
τoυζ.

ο Πρ6πει να υπdρξει dμεoη αυνεργαoiα των υzηρεoιιbν τoυ KEΓΙA
με τη ηλεφωνικ66 εταιρεiεg πoυ κλεiνoυν τα ραντεβoδ oτoν
EoΠrY. Nα aημερrilνoνται απ6 τo KEΓΙA για τlt ημερoμηνiεg
απoυoiαq τoυ κ6Θε ιατρori ο.ε εππρozη, και εv o-υνε1εiα να
aημερrbνoυν τoυ6 αoφαλιoμθvoυg γ1α ην αλλαη τoυ ραντεβor5
τoυg. Αυη ην oτιγμr] κdτι τ6τoιo δεν oυμβαiνει με απoτ6λεoμα η
ταλαιπωρiα των αoθενιbν και ην ανd,πτυξη δυo1ερo69 κλiματog
μεταξυ αoΘενιbν και γιατρrbν,

. oι κραΦoειg ο.ε ξενoδo1εiα και oε εoτιατ6ρια για η διαμoνl] και
oiτιαη των γιατρcbν πoυ μετ61oυν oτo KEΓΙA, να γiνoνται απ6 η
διoiκηoη τoυ KEΓΙA και oι γιατρoi να εξυeηρετo6νται σε αυτd με
ην επiδειξη τoυ <φ6λλoυ πoρεiαg>.
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