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ΘΕΜΑ:«- Α. Διευκρινιστικές οδηγίες εφαρμογής του αναθεωρημένου Ε.Π.Π.Π.Α.
- Β. Υποχρεωτική υποβολή των ένθετων εντύπων ‘Εισηγητικού Φακέλου
Παροχών Αναπηρίας’ του Παραρτήματος του αναθεωρημένου Ε.Π.Π.Π.Α.»
Σχετ.: α] Το με αρ.πρωτ.8687/03-01-2018 Γενικό Έγγραφο
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Α.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (α΄) Γενικού Εγγράφου, με το οποίο σας κοινοποιήσαμε

τις διατάξεις της με αρ.Φ.80000/45219/1864/18-12-2017 (ΦΕΚ 4591/ τ.Β’) Κ.Υ.Α. «Ενιαίος
Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας», σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού (β΄)
διευκρινιστικού

εγγράφου

του

Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης αναφορικά με την ενιαία εφαρμογή των υπόψη διατάξεων από τις Υγειονομικές
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., τα ακόλουθα:


Όλες οι προσφυγές κατά γνωματεύσεων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών

που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2017 και εξετάζονται δευτεροβάθμια από 1.1.2018 και μετά,
κρίνονται για λόγους ισονομίας και για το ενιαίο της υγειονομικής κρίσης με βάση τις
προϊσχύουσες μέχρι 31.12.2017 διατάξεις του Ε.Π.Π.Π.Α..


Ομοίως, στις περιπτώσεις επανεισαγωγής σε ομόβαθμη υγειονομική επιτροπή από

1.1.2018 και μετά, Υπηρεσιακών Σημειωμάτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσιών του
δημοσίου κ.λπ., με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις ή συμπληρωματική υγειονομική κρίση
επί εκδοθέντων γνωματεύσεων μέχρι 31.12.2017, αυτά κρίνονται με βάση τις προϊσχύουσες
μέχρι 31.12.2017 διατάξεις του Ε.Π.Π.Π.Α..


Οι εκκρεμείς την 1.1.2018 αιτήσεις πιστοποίησης αναπηρίας που έχουν υποβληθεί

εντός του έτους 2017 και αφορούν πρωτοβάθμια υγειονομική κρίση με έναρξη από την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, κρίνονται με βάση τις ισχύουσες κατά την
ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων διατάξεις του Ε.Π.Π.Π.Α..


Ευνόητο είναι ότι, όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από 1.1.2018 και μετά, καθώς

και οι υποβληθείσες μέχρι 31.12.2017 αιτήσεις που αφορούν πρωτοβάθμια υγειονομική
κρίση με έναρξη από 1.1.2018 και μετά (π.χ. παρατάσεις συνταξιοδοτικών ή προνοιακών παροχών
λόγω αναπηρίας κ.λπ., δεδομένου ότι για την παράταση της υγειονομικής κρίσης οι ενδιαφερόμενοι
δύνανται να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στα ΚΕ.Π.Α. μέχρι τρεις μήνες πριν από τη λήξη
ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης, ώστε να μην διακόπτεται η καταβολή της δικαιούμενης
παροχής), κρίνονται με βάση τις υπόψη διατάξεις του αναθεωρημένου Ε.Π.Π.Π.Α..


Στις περιπτώσεις που από 8.1.2018 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών

Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. για το τρέχον έτος) μέχρι την κοινοποίηση του παρόντος,

πιστοποιήθηκε

ενδεχομένως η αναπηρία των εξεταζόμενων προσώπων βάσει διαφορετικών διατάξεων από όσα
ορίζονται ανωτέρω και εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι την επανάκρισή τους κατά τα ανωτέρω

οριζόμενα, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που θα καταχωρηθεί
οίκοθεν ως Υπηρεσιακό Σημείωμα [κωδ.021] στο ΟΠΣ-ΚΕ.Π.Α., με ταυτόχρονη αποστολή στην
υπηρεσία

μας

αντιγράφου

αυτής

(μέσω

τηλεομοιοτυπίας

στους

αριθμούς

210.5229066

ή

210.5215347), προκειμένου να μεριμνήσουμε αρμοδίως για την -κατά απόλυτη προτεραιότηταεπανεισαγωγή του σχετικού ιατρικού φακέλου (χωρίς φυσική παρουσία των αιτούντων) σε αρμόδια
υγειονομική επιτροπή.
Β.

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε συνημμένα, αφενός, επικαιροποιημένο τον Γενικό

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» που έχει τεθεί σε ισχύ από 1.12.2013, βάσει των
διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 76 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) [σχετ.το με αρ.πρωτ.Π51/43/1511-2013 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ],
αφετέρου δε, τους ειδικούς ‘Εισηγητικούς Φακέλους Παροχών Αναπηρίας’ που περιλαμβάνονται στο
σχετικό Παράρτημα του αναθεωρημένου Ε.Π.Π.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα εξής:


Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α. συμπληρώνεται

υποχρεωτικά από τον θεράποντα/παραπέμποντα ιατρό του αιτούντος το επικαιροποιημένο ενιαίο
έντυπο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.


Οι ειδικοί ‘Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας’ που φέρουν αύξοντα αριθμό

καταχώρησής τους στο Παράρτημα της υπόψη Κ.Υ.Α., συμπληρώνονται υποχρεωτικά από
1.1.2018 και στο εξής, σε κάθε περίπτωση που ο αιτών πάσχει από μία η περισσότερες από
τις κάτωθι παθήσεις :
ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, αναλόγως τη διάγνωση: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjogren, οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια, σκληροδερμία,
συστηματική

αγγειϊτιδα,

δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα,

ουρική

αρθρίτιδα,

οστεοαρθρίτιδα,

οστεοπόρωση, λοιπά ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα), ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ

Ι ή

ΙΙ, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,

ΠΑΘΗΣΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ / ΑΥΤΙΣΜΟΣ / ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ.
Συγκεκριμένα:
(α) όταν η προέχουσα (κύρια) πάθηση του αιτούντος ανήκει σε μία από τις ανωτέρω παθήσεις ο
θεράπων/παραπέμπων ιατρός του συμπληρώνει υποχρεωτικά προς υποβολή στο ΚΕ.Π.Α. το ενιαίο
έντυπο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, αντικαθιστώντας τις σελίδες 2
και 3 αυτού με τον αντίστοιχο της πάθησης του αιτούντα Ειδικό ‘ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ’.
(β) όταν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω παθήσεις αφορούν συνυπάρχουσα (και όχι προέχουσα)
πάθηση, που πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον θεράποντα/ παραπέμποντα ιατρό στο σχετικό πεδίο
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη
κατά την εξέταση του αιτούντα από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συμπληρώνεται υποχρεωτικά
από ιατρό ειδικότητας της συνυπάρχουσας πάθησης ο αντίστοιχος Ειδικός ‘Εισηγητικός Φάκελος
Παροχών Αναπηρίας’, που συνυποβάλλεται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε ενδεικτικά για την πληρέστερη κατανόησή σας την εξής
περίπτωση:
Προέχουσα (κύρια) πάθηση: μία από τις αναφερόμενες ανωτέρω.
Συνυπάρχουσα πάθηση

: μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες ανωτέρω

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά και υποβάλλονται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.:
- Το επικαιροποιημένο ενιαίο έντυπο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ, του οποίου οι σελίδες 2
και 3 θα αντικατασταθούν από τις αντίστοιχες του Ειδικού ‘Εισηγητικού Φακέλου’ της κύριας πάθησης
του αιτούντα και συνοδευτικά
- Ο αντίστοιχος της κατά περίπτωση συνυπάρχουσας πάθησης Ειδικός ‘Εισηγητικός Φάκελος’.
(γ)

όσον αφορά στον καταχωρημένο στο σχετικό Παράρτημα με α/α. 20.14 ειδικό ‘Εισηγητικό

Φάκελο Παροχών Αναπηρίας Ασθενούς με χειρουργικές-γυναικολογικές παθήσεις’, επειδή αυτός
δεν διαφέρει ως προς τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση από τον θεράποντα/παραπέμποντα ιατρό
πεδία του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, στις περιπτώσεις αυτές, όπως
και για όλες τις λοιπές παθήσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδικός Εισηγητικός Φάκελος
στην υπόψη Κ.Υ.Α., συμπληρώνεται -κατά τα γνωστά- το επικαιροποιημένο ενιαίο έντυπο
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
Το σύνολο των ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ που επισυνάπτονται
στο παρόν, θα διατίθενται ως έντυπα κινητά φύλλα, εκτός από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., και από όλα
τα Υποκαταστήματα Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., ή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τους αντλούν -μέσω
διαδικτύου- απευθείας από την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. [www.efka.gov.gr], στην οποία αναρτώνται
καθέκαστος ως διακριτό αρχείο pdf εγγράφου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, προς αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των αιτούντων που, για την
πιστοποίηση της αναπηρίας τους από 1.1.2018 και μετά, είτε έχουν ήδη προσκομίσει στις Γραμματείες
ΚΕ.Π.Α. συμπληρωμένο από τον θεράποντα ιατρό τους το ενιαίο έντυπο του Γενικού ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (στην αρχική του μορφή), ανεξάρτητα από το εάν η προέχουσα
(κύρια) πάθησή τους ή η τυχόν συνυπάρχουσα πάθησή τους αφορά μία εκ των προαναφερόμενων
παθήσεων, είτε αναμένουν σύντομα την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου από το
θεράποντα ιατρό τους για να υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕ.Π.Α., έγινε δεκτό από τη Διοίκηση να
παραλαμβάνονται από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., ως έχουν, οι σχετικοί ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ, για το
μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι 31.1.2018.
Μετά το πέρας ωστόσο της ημερομηνίας αυτής, ήτοι από 1.2.2018 και στο εξής, θα
γίνονται δεκτοί από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., προς ενεργοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης
αναπηρίας των αιτούντων, οι πλήρως συμπληρωμένοι ως προς τα απαιτούμενα ανά πάθηση
στοιχεία ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ που επισυνάπτονται στο παρόν, τα
αποδεικτικά δικαιολογητικά έγγραφα των οποίων (πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες κ.λπ.)
οφείλει να συνυποβάλλει ο ενδιαφερόμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του
στα ΚΕ.Π.Α.

Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α. στην αρμοδιότητα των οποίων
υπάγονται οι κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ορθή
εφαρμογή και την απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών του παρόντος τόσο από το διοικητικό προσωπικό
όσο και από τους ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α..
Συν: (66) φύλλα
Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο Διοικητή
2.Γραφείο Υποδιοικητών
3.Γραφείο Γενικού Δ/ντή
Καταβολής Παροχών
Υγείας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΚΟΣ

