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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Σηόσορ η δίκαιη αξιολόγηζη ηηρ αναπηπίαρ - ο e- ΕΦΚΑ άπει 
ηην ανωνςμία ηων γιαηπών   

Ο αγώλαο ηεο ΕΣΑκεΑ θαη ηωλ νξγαλώζεωλ κειώλ ηεο γηα έλα αμηνπξεπέο θαη δίθαην ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο ηεο αλαπεξίαο είλαη δηαξθήο- δελ ζηακαηά πνηέ. Η ΕΣΑκεΑ κε ηηο ζπλερείο θαη επίκνλεο 

παξεκβάζεηο ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, δηεθδηθεί ηελ βειηίωζε ηωλ ΚΕΠΑ ζε όια ηα επίπεδα, αλάκεζά 

ηνπο ηε γλωζηνπνίεζε ηωλ νλνκάηωλ ηωλ ηαηξώλ.  

Από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ ΚΕΠΑ ε Σπλνκνζπνλδία έρεη επηζεκάλεη όηη νη γλωκαηεύζεηο 

αλαπεξίαο πνπ εθδίδνληαη θαη ρνξεγνύληαη, πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνπο ηαηξνύο εμέηαζεο, 

όπωο γίλεηαη θαη κε ηηο γλωκαηεύζεηο ηεο ΑΣΥΕ, δηόηη ε αλωλπκία πνπ ππάξρεη έρεη νδεγήζεη ζε 

αζύκβαηε κε ηε ιεηηνπξγία ηωλ επηηξνπώλ ζπκπεξηθνξά θαη έρεη νδεγήζεη πνιίηεο πνπ ζεώξεζαλ όηη 

αδηθήζεθαλ ζε δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

Σύκθωλα κε ηε γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2020, 

ηθαλνπνηείηαη ην ελ ιόγω αίηεκα ηεο ΕΣΑκεΑ, γηα γλωζηνπνίεζε ηωλ νλνκάηωλ ηαηξώλ ηωλ 

πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ ηωλ ΚΕΠΑ, κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνζώπνπ. Καη επηηέινπο, 

θαη κεηά από ζπλερείο πηέζεηο, ε δηνίθεζε ηνπ e-ΕΦΚΑ ηελ έθαλε απνδεθηή θαη εμέδωζε αλαθνίλωζε 

κε ζέκα «Γλωζηνπνίεζε αηηνύκελωλ ζηνηρείωλ - νλνκάηωλ ηαηξώλ κειώλ Υγεηνλνκηθώλ Επηηξνπώλ 

ΚΕ.Π.Α.», ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ.  

Η αλαθνίλωζε απνζηέιιεηαη ζηηο Γξακκαηείεο ηωλ ΚΕΠΑ θαη αλαθέξεη: «Ύζηεξα από ηα αλωηέξω θαη 

δεδνκέλνπ όηη νη ηαηξηθνί θάθεινη ηωλ αηηνύληωλ πηζηνπνίεζεο πνζνζηνύ αλαπεξίαο ηεξνύληαη ζηε 

κνλάδα ζαο, παξαθαινύκε όπωο κεηά από αίηεζε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ, ρνξεγείηε ηα αηηνύκελα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα κε ηα νλνκαηεπώλπκα ηωλ ηαηξώλ - κειώλ ηωλ Υγεηνλνκηθώλ Επηηξνπώλ ΚΕ.Π.Α».. 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεηωπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλωζή ηνπ. 
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