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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΓ. ΕΟΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ e-ΕΦΚΑ 

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης e-ΕΦΚΑ κ. Δ. Βασιλόπουλο, 

είχε η Γενική Γραμματέας της ΕΟΚΑ, κα. Κ. Θεοδωρακάκη.  

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, η Γ.Γ. έθεσε τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαριά κινητικά ανάπηροι, στις συναλλαγές  τους με τα ΚΕΠΑ. 

Μεταξύ αυτών τα εξής: 

1.  Απόδοση του ίδιου ποσοστού αναπηρίας, για ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον 

Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.   

2. Η  ενιαιοποίηση της φόρμας του εγγράφου κοινοποίησης του ποσοστού αναπηρίας.  

3. Η αναφορά στο πιστοποιητικό, του ορισμού «Για κάθε νόμιμη χρήση», ώστε να 

αποφεύγεται η ταλαιπωρία επανεξέτασης, αλλά και η οικονομική επιβάρυνση του 

υποψηφίου.  

Ο κ. Βασιλόπουλος, απάντησε ότι έχουν εντοπιστεί οι συγκεκριμένες αδυναμίες και θα γίνουν 

οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.  

Θετική ανταπόκριση βρήκαν και τα αιτήματά μας για έγκαιρη ενημέρωση των εξεταζόμενων, η 

οποία διευκολύνεται μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ (παρακολούθηση πορείας αίτησης 

εξέτασης) αλλά και των SMS , για αναφορά των ονομάτων των γιατρών της επιτροπής, για 

στελέχωση των επιτροπών που εξετάζουν κατ’ οίκον και για συγκρότηση επιτροπών σε νησιωτικές 

περιοχές.  
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Το αίτημά μας για εξασφάλιση προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑ, τον βρήκε 

σύμφωνο, καθώς όπως μας είπε και ο ίδιος έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. 

Αυτά θα αντιμετωπιστούν με την αναζήτηση νέων κτιρίων τα οποία θα καλύπτουν την φυσική και 

λειτουργική προσβασιμότητα.  

Τέλος, για την απαράδεκτη κατάσταση της μαζικής πολύωρης αναμονής των προς εξέταση 

ατόμων, μας ενημέρωσε ότι, όπως και εμείς έχουμε διαπιστώσει, έχει ομαλοποιηθεί η ροή 

προσερχόμενων (στα περισσότερα κέντρα) λόγω και των μέτρων αποφυγής διασποράς του covid 19. 

Οι επιτροπές ξεκινούν την εξέταση στις 8.00 και ολοκληρώνουν  στις 3 και τα ραντεβού ορίζονται 

ανά 20λεπτο, ενώ ο υποψήφιος ενημερώνεται τόσο για την ώρα εξέτασής του, όσο και για την ώρα  

προσέλευσής του.  

 


