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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποδέχτηκε ο e- ΕΦΚΑ την υποχρέωσή του να γνωστοποιεί τα ονόματα των γιατρών που
συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ

Αποδεκτή έγινε από τον e-ΕΦΚΑ, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί
υποχρέωσής του να δημοσιοποιεί κατόπιν αιτήσεως του εξεταζόμενου, τα ονόματα των γιατρών του
ΚΕΠΑ που συμμετείχαν στην επιτροπή αξιολόγησης της αναπηρίας του.
Συγκεκριμένα με το από 23/12/20, έγγραφό του το νομικό τμήμα του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνει τους
αρμοδίους του Οργανισμού και τους γιατρούς του Ειδικού Σώματος Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α., ότι ο Διοικητής του
e-ΕΦΚΑ, έκανε αποδεκτή την με
αρ. 123/2020 γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να γνωστοποιεί στους
ενδιαφερόμενους, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα ονόματα ιατρών μελών των Υγειονομικών Επιτροπών
των ΚΕ.Π.Α.
Οι αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών θεωρούνται διοικητικά έγγραφα και σύμφωνα με τον ν
2690/1999, αρ. 5 Πρόσβαση σε έγγραφα,
«1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των
διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις
της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει
γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιές υπηρεσίες και είναι σχετικό με
υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές».
Υπενθυμίζουμε ότι η γνωστοποίηση των ονομάτων των γιατρών των επιτροπών, αποτελούσε πάγιο
αίτημα της ΕΟΚΑ και των φορέων μελών της, αλλά και του συνόλου του αναπηρικού κινήματος.
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