ΚΔ.Π.Α.
Οι παπακάηω οδηγίερ αποηελούν ζσνδσαζμό ηων οδηγιών ποσ έτει εκδώζει ηο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
ηης εμπειρίας ποσ έτει αποκηήζει η Κοινωνική Υπηρεζία ηοσ Σωμαηείοσ MDA Ελλάς,
πποκειμένος να εξςπηπεηήζει όζο ηο δςναηόν καλύηεπα ηα Μέλη ηος Σωμαηείος. Για αςηό ηο λόγο,
παπακαλείζθε, αν έτεηε κάποια διαθορεηική εμπειρία ζε ζτέζη με ηα παρακάηω, να
επικοινωνήζεηε με ηην Κοινωνική Λειηοσργό ηοσ Σωμαηείοσ, κα Μωπαΐηη Γεωπγία, ζηο ηηλ
2103616980, -1, για να μποπεί να ζςμπεπιλήθθη ζηιρ ζςγκεκπιμένερ οδηγίερ, ππορ βοήθεια άλλων
Μελών.

Γηα ηελ δηεθδίθεζε νπνηνλδήπνηε δηθαησκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα πγείαο, ην
πξώην θαη άθξσο απαξαίηεην βήκα είλαη ε έθδνζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ηνπ αηόκνπ. Τν πνζνζηό απηό
πξνθύπηεη από ηελ θιηληθή εμέηαζε κηαο επηηξνπήο ηαηξώλ από ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο
(ΚΔ.Π.Α.). Σηε ζπλέρεηα ζα βξείηε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεζηε θαζώο θαη θάπνηεο
ζεκεηώζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δώζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ αίηεζή ζαο.
Από 1ε Σεπηεκβξίνπ 2011 ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ δεκηνπξγήζεθε ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο
(ΚΔ.Π.Α.), ππαγόκελν ζηε Γηεύζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΤΑΜ,
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ βαζκνύ αλαπεξίαο
ησλ αζθαιηζκέλσλ όλων ηων αζθαλιζηικών θοπέων, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, καθώρ και
ηων αναζθάλιζηων, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. Οη Υγεηνλνκηθέο
Δπηηξνπέο πξνζδηνξίδνπλ ηα πνζνζηά κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Κανονιζμό Δκηίμηζηρ Βαθμού Αναπηπίαρ
(Κ.Δ.Β.Α.), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. .(Ν.3863/2010 αξζ.6). Δπιζςναπηόμενο 1.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ςνοπηικά)
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Γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο-παξαπέκπνληνο ηαηξνύ + Δηζεγεηηθόο θάθεινο
Ό,ηη εμεηάζεηο έρεη ν πάζρσλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ πάζεζή ηνπ
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ (επηθπξσκέλα).
Φσηνηππία ησλ δύν πξώησλ ζειίδσλ από ην βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ θνξέα αζθάιηζεο
Αξηζκό ΑΜΚΑ ή θάξηα επξσπαίνπ αζθαιηζκέλνπ.
Παξάβνιν είζπξαμεο αμίαο 46,14 επξώ από ηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ
Δμνπζηνδόηεζε ή πιεξεμνύζην
Αίηεζε γηα ΚΔΠΑ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (Αναλςηικέρ οδηγίερ)
1. Γνωμάηεςζη ηος θεπάπονηορ-παπαπέμπονηορ ιαηπού
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Η γλσκάηεπζε πξέπεη λα είλαη από α) ηαηξό ηνπ Γεκνζίνπ ή β) ηδηώηε ηαηξό κε ζεώξεζε από
ηνλ ηαηξηθό ζύιινγν
 Πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ηαηξνύ.
 Αληίγξαθν γλσκάηεπζεο ζε θακία πεξίπησζε δε γίλεηαη δεθηό.
 Τα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ παξαπέκπνληνο ηαηξνύ δειαδή νλνκαηεπώλπκν ΑΜ ΤΣΑΥ,
Α.Μ.Κ.Α., Ιαηξηθόο Σύιινγνο ,Δηδηθόηεηα, Φνξέαο εξγαζίαο ηαηξνύ (ηδηώηεο, Δ.Σ.Υ, ΙΚΑ,
ΔΟΠΥΥ), ηειέθσλν, FAX, E-MAIL, πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηεο
ηαηξηθήο έθζεζεο.
 Σηελ αλσηέξσ γλσκάηεπζε θαη ηνλ εηζεγεηηθό θάθειν πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη όιεο νη
παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα εμεηαζηεί ν αηηώλ από ηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή.
 Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην ηζηνξηθό πνξείαο ηεο λόζνπ, ε εμέιημε, νη πηζαλέο
επηπινθέο θαη ε θαξκαθεπηηθή ή άιιε αγσγή ζηελ νπνία ηπρόλ ππνβάιιεηαη ν αζζελήο.
 Ο ζεξάπσλ ηαηξόο ζα πξέπεη καδί κε ηελ γλσκάηεπζε λα δώζεη ζηνλ αζζελή θαη ηνλ
ειζηγηηικό θάκελο, ηνλ νπνίν ζπκπιεξώλεη ν ίδηνο ν ηαηξόο. Δπιζςναπηόμενο 2.
 Η ρξνληθή ηζρύο ησλ γλσκαηεύζεσλ θαη ησλ εηζεγεηηθώλ θαθέισλ είλαη 4 κήλεο.
 Όζα Μέιε ηνπ MDA Διιάο παξαθνινπζνύληαη ζε θάπνηα Δηδηθή Μνλάδα Νεπξνκπϊθώλ
Παζήζεσλ, ηελ ζπγθεθξηκέλε γλσκάηεπζε θαη ηνλ εηζεγεηηθό θάθειν κπνξνύλ λα ηελ ιάβνπλ
από εθεί, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Μνλάδσλ.
2. Ό,ηι εξεηάζειρ έσει ο πάζσων πος ηεκμηπιώνοςν ηην πάθηζή ηος
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Οη παζήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη λα ηεθκεξηώλνληαη από ηαηξηθέο εμεηάζεηο,
αθηηλνγξαθίεο κε ηα πνξίζκαηά ηνπο, αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, MRI, βηνςίεο, ΗΜΓ, triplex,
ΗΚΓ,θιπ.
 Αληίγξαθα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ή παιαηόηεξεο ρξνλνινγίαο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ησλ
νπνίσλ ηα ζηνηρεία θξίλεηαη πσο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή θξίζε ηεο επηηξνπήο,(π.ρ. βηνςίεο)
γίλνληαη επίζεο δεθηά.
3. Φωηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος (επηθπξσκέλα).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ νη νπνίνη θαηνηθνύλ ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
δηαβαηήξην θαη άδεηα παξακνλήο ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ή βεβαίσζε
θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ γηα έθδνζε άδεηαο παξακνλήο.
4. Φωηοηςπία ηων δύο ππώηων ζελίδων από ηο βιβλιάπιο αζθενείαρ ηος θοπέα αζθάλιζηρ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Αλ πξόθεηηαη γηα άηνκν αζθαιηζκέλν ζηελ Πξόλνηα, επεηδή πξνο ην παξόλ ηα βηβιηάξηα ηεο
Πξόλνηαο δελ αλαλεώλνληαη, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί νπνηνδήπνηε επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν
ζα απνδεηθλύεη όηη ην άηνκν ιακβάλεη θάπνην επίδνκα από ηελ Πξόλνηα, ή θάπνηα άιιε
ππεξεζία.
5. Απιθμό ΑΜΚΑ ή κάπηα εςπωπαίος αζθαλιζμένος.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



Απαηηείηαη θσηνηππία ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΑΜΚΑ ή ηεο θάξηαο επξσπαίνπ αζθαιηζκέλνπ θαη
όρη κόλν ν αξηζκόο.
6. Παπαπεμπηικό ηος θοπέα αζθάλιζηρ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Τν παξαπεκπηηθό πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί όηαλ πξόθεηηαη γηα αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο ή
παξάηαζεο ζύληαμεο ή νπνηνδήπνηε επίδνκα ην νπνίν ρνξεγείηαη από ην θνξέα.
 Τν παξαπεκπηηθό ην δίλεη ην ηκήκα Παξνρώλ ηνπ εθάζηνηε ηακείνπ.
 Αλ ππάξρεη παξαπεκπηηθό, δελ πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην παξάβνιν.
7. Παπάβολο είζππαξηρ αξίαρ 46,14 εςπώ από ηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Τν παξάβνιν ρξεηάδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη παξαπεκπηηθό από θνξέα
 Φξεηάδεηαη επίζεο ζε πεξηπηώζεηο πξνζθπγήο αζθαιηζκέλσλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Υγεηνλνκηθή
Δπηηξνπή (ΒΥΔ).
 Άπνξνη νη νπνίνη αηηνύληαη παξνρέο από ηελ Πξόλνηα δελ πξνζθνκίδνπλ παξάβνιν είζπξαμεο.
Δληνύηνηο, ην ΙΚΑ δελ έρεη εθδώζεη αθόκα θάπνηα ηέηνηα εγθύθιην πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ,
επνκέλσο είλαη πηζαλό λα δεηεζεί ην παξάβνιν αθόκα θαη ζε αζθαιηζκέλνπο ηεο Πξόλνηαο.
8. Δξοςζιοδόηηζη ή πληπεξούζιο
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Η εμνπζηνδόηεζε, επηθπξσκέλε από ηελ αζηπλνκία, ρξεηάδεηαη ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο από εθπξόζσπν.
 Σε πεξίπησζε αδπλακίαο παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο ή πιεξεμνπζίνπ, ρξεηάδεηαη απόθαζε
νξηζκνύ δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε ή νπνηνδήπνηε λόκηκν έγγξαθν.
9. Αίηηζη για ΚΔΠΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Η αίηηζη δίλεηαη από ηα ΚΔΠΑ. Πποζοσή λα ζπκπιεξσζνύλ ηα πεδία «Καηεγνξία
αηηήκαηνο», πνπ βξίζθνληαη ζηελ 2ε γξακκή ηεο αίηεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο θσδηθνύο πνπ
δίλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο αίηεζεο. Δπιζςναπηόμενο 3.
ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ








Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη δεηεζεί βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ηνλ εθάζηνηε Γήκν,
αλ πξόθεηηαη γηα αλήιηθν.
Σε πεξηπηώζεηο αλειίθσλ θαη πάιη, έρεη δεηεζεί εμνπζηνδόηεζε από ηνλ άιινλ γνλέα (από απηόλ
πνπ θαηαζέηεη ηελ αίηεζε), ε νπνία ζα αλαγξάθεη νηη είλαη ελήκεξνο θαη όηη ζπκθσλεί κε ηελ
θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα λα εμεηαζηεί ην παηδί από ΚΔΠΑ.
Δπίζεο έρεη δεηεζεί Απνδεηθηηθό Γηεύζπλζεο Καηνηθίαο.
Σε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε θαη αληίγξαθν ηειεπηαίαο απόθαζεο
αλαπεξίαο.
Πξνζνρή! Γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο από ηελ Δπηηξνπή, ελεκεξώλεζηε πιένλ
κέζσ sms, επνκέλσο ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «Κηλεηό» είλαη απαξαίηεηε.
Τέινο, ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεηε καδί ζαο θσηνηππεκέλα όια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιαηε θαηά ηελ αίηεζή ζαο.

ΠΡΟΦΤΓΗ

Αθνύ ν αζζελήο ππνβιεζεί ζε αμηνιόγεζε από ηελ Πξσηνβάζκηα Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ ΚΔ.Π.Α, ηνπ ρνξεγείηαη ε Γλσκάηεπζε Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο γηα θάζε λόκηκε ρξήζε,
όπνπ πηζηνπνηείηαη ε πάζεζε, ην πνζνζηό αλαπεξίαο θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
αλαπεξίαο. Σηε γλσκάηεπζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΥΔ) δίλεηαη ζηνλ
ελδηαθεξόκελν ην δικαίωμα πποζθςγήρ ζηη Γεςηεποβάθμια Τγειονομική Δπιηποπή (ΒΤΔ)
με καηάθεζη παπαβόλος 46.14 εςπώ ενηόρ (10) Γέκα ημεπολογιακών ημεπών από ηην
ημεπομηνία ηηρ κοινοποίηζηρ ηηρ Γνωμάηεςζηρ Πιζηοποίηζηρ ηηρ Αναπηπίαρ.
Σηε Γλσκάηεπζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΚΔΠΑ (ΒΥΔ), ε νπνία
ζπληζηά αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα αζθήζεη πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ ζηελ νπνία ζα παξαπνλείηαη γηα ηελ νξζόηεηα ηεο θξίζεο ηεο ΒΥΔ
θαη ζα αηηείηαη ηελ αθύξσζή ηεο. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο είλαη 60 εκέξεο
(ή 90 εκέξεο γηα ηνπο δηακέλνληεο ζην εμσηεξηθό). Η πξνζεζκία απηή αξρίδεη από ηελ θαηά
λόκν επίδνζε ηεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν ή από ηόηε πνπ απηόο απνδεδεηγκέλα έιαβε
γλώζε γηα ην πεξηερόκελό ηεο.

Κνηλσληθή Υπεξεζία
MDA Διιάο

