
ΙΔPYMΑ KOΙNΩNΙKΩN AΣΦAΛΙΣEΩN
ΔΙEYΘYNΣH ΑNAΠHPΙAΣ & K.E. KΕ.Π.A.

(κεvτρα πιoτοπoiηoηg Avαπηρiα6)

oΔΗΓΙEΣ ΓΙA ΣYMΙΙΛΙΙPΩΣH KAΙ KΑTAΘEΣΗ THΣ ΑΙTΗΣIΙΣ.
ΓENΙKEΣ ΠΛΗPoΦoΡΙEΣ ΠEPΙ ΚE.ΙΙ.A.

(6να αντiγραφo να δd) θα oαg παραπθμψει στην επιπpoπi1)

Για να κατατεθεi αiτηοη για αξιoλ6γηoη και 1oρηγηoη πooοoτoιi Aναzηρiαg απ6 flq
υγειovoμικ€,q επwρoπθq τoυ KE.Π.Α. πρ6πει να πρoσκoμιoθοriν απαραiτητα τα ακ6λουθα :

. Aoτυνoμικη ταυτ6τητα η διαβαηριο.

. Bιβλιdριο αoθενεiαg τoυ φορ6α αοφdλιoηq. (ιοβει μ6νoν για αoφαλιoμενoυq)

,,r,rρorrη του KE.π a. η gγ δεν στικ6 φoρ6α παραστατικ6 εiοπραξηζ _iΨΨ !6'\!
,rρλ orδ ταfiμεiα τoυ ΙΚΑ-ETAM για εξ6ταoη απ6 την υγειoνομικη επιτρoπη του KE.Π.Α.
. o αιτων καταθιξτει στην γραμματεiα KE.Π.A εκτ69 απ6 τα παραπ&νω και τα απαραiτητα

ιατρικα oτoι1εiα. Tα ιατρικd, οτoι1εfα περιλαμβ&νoυν: Aναλυτικη ιατρικη 6κθεoη τoυ

παραπ6μποντοζ ιατρoιi με επικυρτoμενο το γνηoιο τηg υπογραφηg τoυ. Η ιατρικξ αυτη θκθεoη

θαεiν'{ιrπο}ωτοlgατοιyριoθετημενηκαtθαπαραπθμπει--ο,εεργασηριακriδεδ9ηγι
(ακτιvoγραφiεg με τα πoρioματα τoυζ, αξoνικ6q τoμογραφiεg, MRΙ, βιoψiεg, ΗMΓ, triplex, ΗΚΓ,
κλπ) τα'oποiα θα εiναι πpωτ6τυπα η ακριβη αντiγραφα με βεβαιωμ6νη την γvηoι6τητα του

φωτoαντιγρd,φoυ απ6 Δημ6oια αρ1η και η διεν6ργεια τoυζ θα εiναι πρ6oφατη και 6μ παλαι6τερη

τoυ τετραμηνoυ.
Παρατηρηoειg : α) Παλαι6τερηq 1roνoλογiαq εργαoτηριακ69 εξετ&oειq των oπoiων τα oτoι1εiα

κριvεταi πωg 
-Θα 

oυμβ6λλoυν στηv oρθη κρioη τηq επιτρoπηζ, (π.χ. βιoψiεg) γiνoνται επioηq

δεκτ69. Eπioηq o παραπ6μπων, ωζ ΘερΦπων ιατρ66 θα πρ6πει να αναφ6ρει την φαρμακευτικη η

&λλη αγωγη oτην oπoiα τυ16ν υπoβdλλεται ο αοθεvηg, αλλ0 και κ&θε ιiλλη τυ16ν oυνυπdρ1oυoα

πdθηoη πoυ γvωρiζει απ6 τδ ιoτoρικ6 τoυ αoΘενη τoυ καt ην αγωγη πoυ ακoλoυθεiται για αυτ69

,rq ,roθηorιζ και πoυ θα oτoι1ειοθετotiνται απ6 oυνημμεvεζ ιατρικ69 γvωματειioειζ oι oποiεg

,rrιoηg θα φ6ρoυν πληρη τα-aτoτγεtα των υπoγραφ6ντων ιατριilν' Tα ακριβη οτoι1εiα του

παραπtμτovτoζ ιατρori"θα αναφ6ρδνται αναλυτικ0 οτo τ6λo9 ηq ιατρικηg 6κθεoη9 δηλαδη

oνoματεπιbνυμo A.Φ.M. ΤΣAY, A.Δ.T., A.M.K.Α., Ιατρικ6 Σ6λληο, Eιδικ6ητα, Φορ6α

ε ρ}ασtζτrρδΓττδ_ι,b'η 9,lΞ. Σ-y t mail καiΞαTπρ6κεtται για
αο'θεvη πoυ 61ει νΘ"η}€"Fffi*"ριθμ6?δξiiηρioυ νooηλεiαg κλινικηg η νoooκoμεioυ.

oι ooδw.ιg πoυ δεv μπoρoδν vα μετακιvηΘoδν εξ αιτiαg ooβαριilν κινητικων η dλλωνo ιJι ασUεvειg πOυ oεv μιυPυuv vιΙ μoLl"ιNιγΙ|wvvy ob uιυ!ψb vν},uHwr lι

πρoβλημ&των καταθ6τoυν με μ6ριμνα dλλoυ ατ6μου τoυ περιβiλλoντoq τoυζ τα απαραiτητα

δiκαιολoγητικα πoυ απαιτοδνται, και εκτ69 των πρoαναφερoμ6νων θα πρooκoμiζoυν και

Yπε6θυνη Δηλωoη τoυ N.1599186 ψε επικυρωμ6νo τo γvηοιo τηξ υπoγραφηg τoυ βεβαιιiloαντoq

ιατρoδ γ*'ouq λ6γoυq πoυ καθιoτoriν αδιiναη την μετακiνηση τoυ πρog εξ6ταoη αoθworig και

oE-ιoγoο, ται-απ6'τιg Yγειoνoμικ6q επιτρoπ69 τoυ ΚE.Π.A. με διαδικαoiα πoυ θα ορfζεται απ6

τrlv Διε6θυνoη Αναπηρiαg και'πoυ θα εivαι εξατoμικευμ6νη για ην κ&Θε περiπτωοη που θα

εγγυd,ται τoν oεβαoμ6"oτoν πoλiη αφ' εv6g και αφ' ετ6ρoυ τηv αξιoπιoτiα τoυ απoτελ6oματo9.

Tα oτoι1εiα τoυ εκτερoorirπου πoυ καταθ6τει την αiτηoη θα καταγρd,φονται oτo θντυπo ηq
αiηoηq κατ0 την κατdθεoη τηq.



a

. Tα πσ"ραΙtανω στo1χεια ελ6γ1ονται απ6 τoν γιατρ6 πoυ διενεργεi τoν πρot'}νεyγo και εφ'

6ooν διαπιoτωθεi πωg εiναι πχ'ηpη, κατα1ωρεiται η αiτηoη και χoρηγεiται βεβαiωoη oτoν
καταθ6τoντα στην oπoiα αναγρd,φoνται και τα ιατρικd πιστoπoιητικd πoυ πρooκoμioθηκαν κατ6

ην κατdθεoη. Σε περfπτωοη πoυ διαπιoτωθεi πωg δεv εiναι πληρη τα απαραiτητα στoιχεiα, θα
επιoτρ6φoνται στoν εvδιαφερ6μεvο και θα τoυ υπoδεικvιiεται εγγρdφωg απ6 την γραμματεiα τoυ
ΚE.Π.A. και τoν γιατρ6 προελ6γ1oυ τL πιστoτcoιητικd, η 6λλα oτoι1εiα πptπει' να πρooκoμioει
προκειμ6νoυ να γiνει η κατα1iυρηση τηζ αiτηoηq.
. Eφ' 6ooν κατα1ωρηθεi η αiηoη ο ενδιαφερ6μwoq θα λ6βει oε oliντoμo 1ρovικ6 διdoτημα
ειδoπoιητξριo για την ημερομηνiα και ιilρα αλλιi και τoν τ6πo διεξαγωγηζ τηζ oυνεδρiαoηq τηg

υγειoνoμικηq επιτροπηg στην oπoiα θα γtνει η αξιoλ6γηση τηζ περ[πτωoηζ τoυ και Θα εκδοθεi η
o1ετικη Γνωμdτευoη.
. Σε καμiα περiπτωoη δεv θα γiνoνται δεκτ6 oυμπληρωμαπκd oτοι1εiα τoυ ιατρικoli

φακθλoυ κατd ην ιilρα τηg oυνεδρiαoηζ τηζ υγειoνoμικηg επιτρoτηg. Σε περνττωση που

πρooκoμiζoνται oτoι1εiα απ6 τoν εξεταζ6μεvo κατd την oτιγμη τηg oυνεδρ[αoηq τηg επιτρoπηg θα

oυμπληρcbvεται γvωμdτευση αναπoμπηg τηc,περiπτωoηg αναφθρoνταζ στo σκεπτικ6 τov λ6γo τηg

αναπoμτηg και θα παραπ€ψτεται στην γραμματεiα πρoκειμ6νoυ να καταθ6οει και τα ν6α οτοι1εtα
και να oριoθεi ν6α ημερομηνiα εξ6ταoη9. Παρ6μoια διαδικαοiα ιoμiει αν o ενδιαφερ6μεvog
θεληοει να υπoβdλλει και dλλα ιατρικd πιoτoπoιητικd αφοιi 61ει oριoθεi η ημερoμηνiα εξ6ταoηq
του απ6 την υγειoνομικη επιτpoπf1 οτηv περiπτωoη αυτη η εξ6ταoη αναβdλλεται γiνεται η
κατdθεoη των ν6ων oτοι1εiων οriμφωνα με την διαδικαo[α πoυ αναφ6ρθηκε προηγουμενωζ και
oρiζεται ν6α ημερoμηνiα... Tο ΚE.Π.A. θα 1oρηγεi γvωματεrioειg Alθμιαg Yγειονομικηq Eπιτρoπηq για κdθε ν6μιμη

χρηoη, 6πoυ θα πιoτοπoιεiται η π0θηoη, τo πoσοστ6 αναπηρ[αg καθιbg και η χρoνικη διdρκεια τηq

Γνωμd,τευoηg. Για 6oo 1:6νo διαρκεi η Γνωμdτευοη θα ψπoρεiτε να ζητdτε απ6 ην Γραμματεiα
του ΚE.Π.z\. αντ[γραφα τηζ.
. Στην Γνωμ&τευση ηζ υγειoνoμικηg Eπιτρoπηq μπoρεi να κατατεΘεi πρoοφυγη οην BYΕ
απ6 τον ενδιαφερ6μενo ψ!ιξ (10) Δ6κα ηu απ6 την ημερoμηνiα τηg κοινοπoιηoεωg τηζ
Γνωμ&τευoηg. Για να εξεταoθεi υπoβληθεioα 6νοταοη θα πρι1πει να oυντρ61oυν οoβαρoi και
oτoι1ειoΘετημ6νoι λ6γoι πoυ θα αναφ6ρονται στo κεiμει,o τηg πρoσφυγηg. Συνεπιilg η υπoβολη

πρooφυγηg στην γvωμdτευoη τηg υγειoνομιlqζ επιτροπηg απ6 τον wδιαφερ6μενo θα πptπει να

oυνοδειiεται απ6 6κθεoη oτην οπoiα θα αναφ6ρονται με oαφηνεια oι λ6γoι για τoυg oπoioυg η
εκδoθεioα απ6 την Yγειoνoμικη επtτρoπi1Γνωμd,τευoη δεν εiναι τεκμηριωμ6νη η oδwομη η &λλo

και πρ6πει να εξεταoθεi εκ ν6oυ οην B'Θμια Yγειονομικη επιτροπη. To amyπο υπoβοΜιg

φοoφrηg θα 1oρτγεiται oτη γραμμτεξ ΚE.Π.A.
ο f| αυoτηρη τηρηoη των τ.αρατtdνω oδηγιcilν θα oαg απαλλ6ξει απ6 ανrbφελη ταλαιπωρiα
και θα βoηθηoει τιs υπηρεσ[εg να διεκπεραιιbσoυν σε πoλr5 oriντoμο 1:6νo τo αiημα oαg.

Eυελπιoτo6με oην oυνεργαοiα oαq.

Mε εκτiμηoη
Aθανdoιog Ξ6νo9

Διευθυνηg Aναzηρiαg & Ι.E.
ΙKΑ-ETAM

Σημ. Περιoo6τερεq πληροφoρtεq καΘιbg και τιg διευθιiνοειg των KE.Π.A. Θα βρεiτε oτoν διαδικτυακ6 1ιbρo τoυ ΙΚΑ-
ETAM: www.ika.gr


