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Αξιότιµε Κύριε ∆ιοικητά, 

Από  χτες οι ∆ικηγορικοί  Σύλλογοι και η Επιτροπή  Ασφαλιστικού  ∆ΣΑ έχουν γίνει 

αποδέκτες δεκάδων περιπτώσεων συναδέλφων µας οι οποίοι βρέθηκαν παρανόµως 

ανασφάλιστοι καίτοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις τον Νόµου για λήψη ασφαλιστικής 

ικανότητας. 

Σε συνεχείς επικοινωνίες του Προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικού  ∆ΣΑ κ. 

Ανδρέα Κουτσόλαµπρου µε τη ∆ιοίκηση και τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σας αναφέραµε 

δεκάδες περιπτώσεις παράτυπων διακοπών ασφαλιστικής ικανότητας συναδέλφων µας. Σε 

πολλές περιπτώσεις υπήρχαν προγραµµατισµένες εξετάσεις ή  νοσηλείες ή  άλλες ιατρικές 

πράξεις και οι ασφαλισµένοι ευρέθησαν στη δυσάρεστη Θέση να απωλέσουν και µάλιστα µε 

τρόπο προσβλητικό  την δικαιούµενη ιατροφαρµακευτική  περίθαλψη. Πλείστες όσες 

περιπτώσεις εµµίσθων κυρίως ασφαλισµένων είδαν ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας για 

ένα µήνα ή  µέχρι 30.6.2022, αντί  ταν ορθού  28.2.2023. 

Προφανώς το τηλεφωνικό  κέντρο 1555 Θα έχει καταγράψει πολλές περιπτώσεις 

διαµαρτυριών ασφαλισµένων και οι καταγραφείσες κλήσεις θα είναι στη διάθεση πάσης 

αρµοδίας αρχής, ώστε να φανεί  το µέγεθος της αναστάτωσης που προκλήθηκε και ο 

κίνδυνος στην υγεία των ασφαλισµένων. 

Αξιότιµε κ. ∆ιοικητά, 

Την κατάσταση αυτή  την έχουµε βιώσει και το 2018 και τότε κατόπιν παρεµβάσεως 

τον ∆ικηγορικού  Σώµατος η τότε ∆ιοίκηση χορήγησε ασφαλιστική  ικανότητα σε όλους 



µέχρι 30/6 µέχρι να οµαλοποιηθούν οι εγγραφές στα αρχεία σας και στο µητρώο 

ασφαλισµένων. 

Οφείλούµε να σας επισηµάνουµε ότι τα συνεχή  λάθη του Φορέα εις βάρος των 

ασφαλισµένων δεν µπορούν εσαεί  να γίνονται ανεκτά. Σε κάθε περίπτωση πι αρχές της 

χρηστής διοίκησης και δη εν καιρώ  πανδηµίας, επιβάλλουν πριν από  τη δυσµενή  διοικητική  

πράξη της στέρησης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από  τους ασφαλισµένους, την 

τήρηση της συνταγµατικής αρχής της προηγούµενης ακροάσεως και της παροχής 

δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων από  τον ασφαλισµένο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούµε όπως εντός της σήµερον: 

Ι. Αποκαταστήσετε την ασφαλιστική  ικανότητα σε όλους τους ασφαλισµένους 

δικηγόρους και στα µέλη των οικογενειών τους, ώστε να µην αποστερηθούν την 

αναγκαία ιατροφαρµακευτική  περίθαλψη, σε περίοδο πανδηµίας. 

Προβείτε σε εκσυγχρονισµό  και οργάνωση των µητρώων και ηλεκτρονικών 

συστηµάτων σας, ώστε να µειωθεί  η ταλαιπωρία των ασφαλισµένων, ιδίως δε προς 

το σκοπό  της αποφυγής στέρησης δικαιωµάτων χωρίς κανένα λόγο από  συνεπείς 

ασφαλισµένους. 

Εφόσον διαπιστώνετε πως κάποιοι ασφαλισµένοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και πριν τη διακοπή  της, να προβείτε σε 

προηγούµενη ενηµέρωση/ακρόαση αυτών όπως ο Νόµος και η Ηθική  επιβάλλουν. 

Αυτονοήτως τα Θεσµικά  όργανα, εφόσον δεν υπάρξει τήρηση των ανωτέρω αρχών της 

νοµιµότητας και προστασίας των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων, Θα προβούν σε κάθε 

δέουσα ενέργεια προς διασφάλιση της νοµιµότητας και της προστασίας της υγειονοµικής 

περίθαλψης των άµεσων ή  έµµεσων ασφαλισµένων δικηγόρων. 

Με τιµή  
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