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Γ. Βπούηζηρ: Tα ΚΕΠΑ ξανά ζηην ςπηπεζία ηος πολίηη- Μέσπι ηιρ 10 

Ιοςνίος θα εξεηάζοςν ηα 7.981 ππωηοείζακηα πεπιζηαηικά  
 

Ερζέο ήηαλ ε πξώηε εκέξα επαλαιεηηνπξγίαο ησλ ΚΕΠΑ θαη ην Υπνπξγείν 

Εξγαζίαο &Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ καδί κε ηελ Δηνίθεζε ηνπ e- ΕΦΚΑ απνθάζηζε 

λα δώζεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πξσηνεηζαθηέσλ 

πεξηπηώζεσλ  θαζώο αθνξνύλ  ζπκπνιίηεο καο πνπ δελ είραλ πξόζβαζε ζε θάπνηα 

από ηα επηδόκαηα, βνεζήκαηα θαη πάζεο θύζεσο παξνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο. 

Σην πιαίζην απηό, έρνπκε επεμεξγαζηεί ην ζρεδηαζκό ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ησλ ΚΕΠΑ, μεθηλώληαο από ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε, 

ζπλερίδνληαο θαη κε ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο ηεο Ηπεηξσηηθήο Ειιάδαο θαη 

νινθιεξώλνληαο κε ηε Νεζησηηθή Ειιάδα, όηαλ αξζνύλ θαη ηα ζρεηηθά κέηξα ζηηο 

κεηαθηλήζεηο. 

Σύκθσλα κε απηόλ ηνλ ζρεδηαζκό ηα 7.981 ππωηοειζακηέα πεπιζηαηικά θα 

έσοςν εξεηαζηεί ζηο ζύνολό ηοςρ μέζα ζηο ππώηο δεκαήμεπο ηος Ιοςνίος.  

Ήδε από ρζεο ζε Αθήνα και Θεζζαλονίκη εξεηάζηηκαν ζςνολικά 352 

πεπιπηώζειρ, ζε ζπλζήθεο πνπ ππεξθάιππηαλ ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΕΟΔΥ 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, κε θαζνιηθή ζπκκεηνρή  ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ Υγεηνλνκηθνύ θαη Δηνηθεηηθνύ  Πξνζσπηθνύ θαη κε επάξθεηα ζε όια 

ηα αλαγθαία πιηθά (Μάζθεο, Γάληηα, Απνιπκαληηθά, πιηθό εμεηαζηεξίσλ) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπώλ ζε πιήξσο εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο κε πξόβιεςε 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ θαη γεληθά όισλ ησλ όξσλ πξνζηαζίαο από ηελ 

παλδεκία.  

Τνλίδνπκε όηη νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ζα εμεηάδνπλ από Δεπηέξα σο Παξαζθεπή 

από ηηο  8:00 έωρ ηιρ  16:30 πεπιζηαηικά για ηα οποία θα ςπάπσει 

πποηγούμενη ειδοποίηζη ηων ενδιαθεπομένων με ηηλεθωνική κλήζη ή 

sms ζηα οποία θα ενημεπώνονηαι για ηην ακπιβή ώπα εξέηαζηρ ηοςρ.  



Ππορ αποθςγή ζςνωζηιζμού πποηείνεηαι οι ενδιαθεπόμενοι να 

πποζέπσονηαι ηο νωπίηεπο ένα πενηάλεπηο ππιν ηο πποκαθοπιζμένο 

πανηεβού 

Σεκεηώλεηαη όηη ηα ππόινηπα αλαβιεζέληα αηηήκαηα, θπξίσο γηα παξάηαζε ήδε 

ιακβαλόκελεο παξνρήο, δεδνκέλνπ όηη κε ηηο Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

ρνξεγήζεθε λνκνζεηηθή παξάηαζε ηνπο, ζα εμεηαζηνύλ από ηηο αξρέο Ινπλίνπ κε 

ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ. 

 

 

  
 

 

 
 
 
 


