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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΑΪΤΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 Με αφορμή ανυπόστατα και συκοφαντικά δημοσιεύματα του 

ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, τα οποία αναπαράχθηκαν τα τελευταία 

24ωρα, σε βάρος του συναδέλφου Γαϊτάνη Διονύση, προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα 

ακόλουθα:  

 Ο συγκεκριμένος συνάδελφος δεν είναι ιατρός, άρα δεν γνωματεύει 

και δεν συμμετέχει στην υγειονομική εξέταση των πολιτών που ζητούν την 

πιστοποίηση της αναπηρίας. 

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στις τριμελείς Υγειονομικές 

Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. (πρώτου και δεύτερου βαθμού), οι οποίες ως γνωστόν 

απαρτίζονται από γιατρούς σχετικών με τις παθήσεις των εξεταζομένων 

ειδικοτήτων. Οι γιατροί αυτοί γνωματεύουν (ενυπόγραφα) με βάση τις 

κείμενες διατάξεις για το είδος της πάθησης, το βαθμό αναπηρίας και την 

εκτιμώμενη διάρκεια αυτής, αξιολογώντας τα κλινικά ευρήματα, τα 

αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων, τα ιατρικά δικαιολογητικά και 
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γνωματεύσεις, καθώς και το ιατρικό ιστορικό  των εξεταζομένων. Οι 

εξεταζόμενοι παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. από τον θεράποντα ιατρό τους με 

τον αντίστοιχο εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας και είναι παρόντες 

στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Ομοσπονδία μας με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα από την πρώτη 

στιγμή και για την αποκατάσταση της αλήθειας, με παρεμβάσεις της στα 

Μ.Μ.Ε., αλλά και με κάθε πρόσφορο τρόπο, ξεκαθάρισε ότι ο συνάδελφος, 

Γαϊτάνης Διονύσης, ο οποίος υπηρετεί με ευσυνειδησία, εντιμότητα και 

αφοσίωση την Κοινωνική Ασφάλιση επί 35 έτη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα 

στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Τέλος, δηλώνουμε ότι το κύρος, η αξιοπρέπεια και η εντιμότητα των 

συναδέλφων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και θα συνεχίσουμε να 

στηρίζουμε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους που βάλλονται άδικα.  

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ σε παρόμοιες περιπτώσεις οφείλει να στηρίζει 

τα στελέχη της με τον ίδιο τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το 

έπραξε, προφανώς για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, απογοητεύοντας για 

ακόμη μία φορά τους εργαζόμενους που αγωνίζονται καθημερινά να 

ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους μέσα στο λειτουργικό και διοικητικό 

χάος του ΕΦΚΑ.  

 

 


