
ΣYΛΛoΓoΣ ΓΙATPΩN Ι.K.A.
ΣYΛΛoΓoΣ ΕΠΙΣTHMONΙKOY
YΓEΙoΝoM Ι KoY ΠPoΣΩΠΙKoY
Ι.K.A ΘEΣ\NΙΚt{Σ _ B. EΛΛΑΔoΣ
TΗ^.23l0 1228.406 Φ 

^Ξ.231022897 
0

Website : ψ lι w.se}- pi ka-ttεΞ.gΙ
E-mail: info@seypika-thes.gr
AΓΓEΛAKH 37-5oξ oρ.
5462l ΘEΣΣAΛOΝΙKΗ

Aρ. Πρωτ.:16

Προq τoν Πρ6εδρο του EOΠYY κ.Γ. Bουδοιiρη

Θεοoαλoνtκη Ι3-2-1'2

KoΙNoΠoΙHΣH:

1 .Yπουργ6 Yγεiαg Α.Λoβ6ρδο
2.Yφυπoυργ6 Yγεiαg M'Τιμοoιδη
3 Yφυπουργ6 Yγεiαq M.Mπολαρη
4.Yφυπουργ6 Yγεiαg Δ.Bαρτζoπουλο

Θ6μα: <<Σγετικιξ με την λειτουργiα των ΚEΠA>>

Kfριε Πρ6εδρε,

Την Τετ0ρ τη 8l2l20Τ2 tyινε oυν&ντηoη τoυ διοικητικoti oυμβουλioυ τoυ

ΣEYΠΙKΑ Θεo/νiκηg-B.Ε,λλ6δοq με τoυg γιατρorig που συμμετ61oυν oτα KEΠA

,μετα υπ6 αiτημα τoυg. Tα ουμπερdoματα πoυ εξη1θηoαν απ6 την ουν6ντηoη εiναι

τα εξηq:

1. o μεγdλog αριθμ69 των γιατρων των ΚEΠΑ απoδυναμωνει σημαντικd, τη

λειτουργiα των ιατρεiων τoυ ΙKΑ και δημιoυργεi πρoβληματα σχετικd, με τα

ραντεβof καθiυg κλεiνονται ραντεβoli για γιατρorig τα οποiα ακυριi:νoνται

εξαιτiαg τηg αιφνiδιαζ και απρoγραμμ6τιoτη9 μετακiνηoηζ τουζ λ6γω των

KEΠA. oι γιατρoi 61ουν δηλcbοει oυγκεκριμενεq ημ6ρεq πoυ πρ6πει να

τηρoliνται και πρ6πει να γvωρiζουν εκ των προτ6ρων, τoυλd1ιoτον δεκαπ6ντε

ημ6ρεζ πριν, την μετακiνηoη τoυζ (6xι απαραiτητα τoν προοριoμ6).

Θεωροriμε 6τι ο πρoγραμματισμ69 για την B. Eλλdδα πp6πετ να γiνεται απ6

τα KEΠΑ Θεο/νiκηg ωoτε να συντoνιστor5ν οι δηλωΘεioεg μερεζ απ6 τουg

γιατρο6q με τιζ αν6γκε9 των ιατρεiων και τα πρoγραμματιoμ6να ραντεβοr1.

2' Πιoτεtiουμε 6τι δεν yρειaζετα'ι" να μετακινεiται κλιμd,κιo τριων ατ6μων απ6

την Θεo/νiκη στην Περιφ6ρεια 6ταν μπορεi να oυμπληρωΘεi απ6 γιατροr5q

6μoρων νoμων. Yπενθυμiζουμε 6τι υπ6ρ1oυν τoυλd,1ιoτoν διακ6oιoι

oυν6δελφoι στην Περιφ6ρεια πoυ συμμετεiγcιν στιζ επιτρoπ€g και οι oπoioι

θα μπορor5ν να oτελε1cbσoυν τα KΕΠA.



Πρ6πει να δια1ωριoτο6ν τα περιστατικd για oriνταξη και αναπηρiα απ6 τα

περlστατικd για 6κδooη π6oo και βεβαiωσηg για την εφoρiα.

Eκκρεμoriν 800-1000 περιπτcboειζ για κατ' oiκον επiοκεψη των KEΠΑ.

Προτεiνoυμε να επιoκεφθεi τουζ αοΘwεig αυτorig ειoηγητηg και να

διαβιβd,oει το π6ριoμd τoυ στην Eπιτροπη και 6που απαιτετταt περαιτ6ρω

6λεψo9 να ακoλουθηοει.

Nα διευκρινιοτεi π6oε9 μετακινηoειg γιατρrilν ΚΕΠA δικαιολογοtiνται

ετηοiωg ιiloτε να μην υπdρ1oυν πρoβληματα με τoυg πdρεδρoυζ για την

απoζημiωoη τωv μετακινηoεωv τoυζ.

6. oταν νπaργεt διανυκτ6ρευoη καλ6 θα εiναι η κρdτηoη των ξενοδο1εiων να

αναλαμβ&νεται απ6 την υπηρεoiα για να μην πρoκδπτoυν δι6φορα

γραφειoκρατικd, προβληματα.

Η υπηρεoiα πp6πεt να αoφαλiζει τουg μετακινοr5μενoυg γιατροr5q τηζ γ1α

oτιδηπoτε δυodρεoτo προκδψει που αφηνει 6κθετου9 τoυg iδιουζ και τιζ

oικoγ6vειεg τουg.

Θεωρoιiμε 6τι" πpiπει να αλλ&ξει τo νoμικ6 πλαioιο τηg απoζημiωoηg των

μετακινoriμενων γιατρiυv, γιατi 6πω9 καλd, μωρiζετε η αποζημiωoη δεν

καλιiπτει καν τα 6ξοδα μετακiνηοηζ τoυg.

oφεiλoνται στoυζ γιατροlig αποζημιiυoειg εν6q 6τoυ9 και ζητoriμε να

εξoφληθor5ν dμεoα.

Ζητo6με την συνεργαοiα oαg για την εtiρυθμη λειτουργiα τoυ oργανιoμoιi και
ελπiζoυμε να 61oυμε oriντoμα απ&ντηoη oτα αιτηματα και τιg προτdoειζ μαg.
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