Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Πηγή : ika.gr
Γιοίκηζη ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
Γιεύθςνζη Αναπηπίαρ & Ιαηπικήρ ηηρ Δπγαζίαρ ΚΔ.Π.Α.
Από 1η επηεμβπίος 2011 καηαπγήθηκαν όλερ οι ςγειονομικέρ επιηποπέρ
πιζηοποίηζηρ αναπηπίαρ πος λειηοςπγούζαν ζηοςρ Φ.Κ.Α., ζηιρ Νομαπσίερ
και ηο Γημόζιο, με εξαίπεζη ηιρ Ανώηαηερ Τγειονομικέρ Δπιηποπέρ, ηπαηού
(Α..Τ.Δ.), Ναςηικού (Α.Ν.Τ.Δ.), Αεποποπίαρ (Α.Α.Τ.Δ.) και ηην Ανώηαηη
Τγειονομική Δπιηποπή ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ, οι οποίερ εξακολοςθούν να
αζκούν ηιρ απμοδιόηηηέρ ηοςρ.
ύμθωνα με ηον Νόμο 3863/2010 δημιοςπγήθηκε ηο Κένηπο Πιζηοποίηζηρ
Αναπηπίαρ (ΚΔ.Π.Α.), ςπαγόμενο ζηη Γιεύθςνζη Αναπηπίαρ και Ιαηπικήρ ηηρ
Δπγαζίαρ ηηρ Γιοίκηζηρ ΙΚΑ.ΔΣΑΜ, για ηην εξαζθάλιζη ηηρ ενιαίαρ
ςγειονομικήρ κπίζηρ όζον αθοπά ζηον καθοπιζμό ηος βαθμού αναπηπίαρ ηων
αζθαλιζμένων όλων ηων αζθαλιζηικών θοπέων, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος
Γημοζίος, καθώρ και ηων αναζθάλιζηων, για ηοςρ οποίοςρ απαιηείηαι η
πιζηοποίηζη ηηρ αναπηπίαρ.
Έπγο ηων Τγειονομικών Δπιηποπών (ηος ΚΔ.Π.Α.) είναι:
α) Ο καθοπιζμόρ ηος ποζοζηού αναπηπίαρ για ζύνηαξη αναπηπίαρ.
β) Ο σαπακηηπιζμόρ αηόμων ωρ ΑΜεΑ.
γ) Ο καθοπιζμόρ ποζοζηού αναπηπίαρ για όλερ ηιρ κοινωνικέρ και οικονομικέρ
παποσέρ ή διεςκολύνζειρ, για ηιρ οποίερ απαιηείηαι γνωμάηεςζη αναπηπίαρ και
ηιρ οποίερ δικαιούνηαι από ηην πολιηεία ηα άηομα με αναπηπία.
Πποκειμένος ο ενδιαθεπόμενορ πολίηηρ να εξεηαζθεί από Τγειονομική
Δπιηποπή ηος ΚΔ.Π.Α. ππέπει να ζςμπληπώζει σχετική αίτηση ζύμθωνα με
ηιρ οδηγίερ. Σο ένηςπο αίηηζηρ, άλλερ ζςμπληπωμαηικέρ οδηγίερ για ηην
διαδικαζία καηάθεζηρ αίηηζηρ, (απαιηούμενα δικαιολογηηικά και άλλερ γενικέρ
πληποθοπίερ) καθώρ και ηιρ διεςθύνζειρ πος βπίζκονηαι οι γπαμμαηείερ
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ΚΔ.Π.Α. πος λειηοςπγούν ζε όλη ηην Υώπα θα βπείηε ζηα απσεία πος
ακολοςθούν.
Σα παπαπάνω ένηςπα μποπείηε επίζηρ να ηα ππομηθεύεζηε από ηιρ
γπαμμαηείερ ΚΔ.Π.Α. οι οποίερ λειηοςπγούν ζε 54 Τποκαηαζηήμαηα ΙΚΑΔΣΑΜ (Μονάδερ Αζθάλιζηρ) ηηρ Υώπαρ. ε ζύνηομο σπόνο η Γ/νζη
Αναπηπίαρ θα ζςζηήζει και άλλα ζημεία ΚΔ.Π.Α. αλλά και Γπαμμαηείερ για
ηην καλύηεπη εξςπηπέηηζη ηων πολιηών.
H διαδικαζία
1.Ο

ενδιαθεπόμενορ

ςποσπεούηαι

να

ςποβάλει

απαπαίηηηα

Αίηηζη

Αξιολόγηζηρ, με όλα ηα δικαιολογηηικά, όπωρ αςηά αναθέπονηαι ζηιρ ζσεηικέρ
οδηγίερ, ζε μία από ηιρ 54 Γπαμμαηείερ ΚΔ.Π.Α ηηρ επιλογήρ ηος.
2.Δθόζον ηα δικαιολογηηικά ηος κπιθούν από ηον διοικηηικό και ιαηπικό
πποέλεγσο ωρ πλήπη, γίνεηαι η καηάθεζη ηηρ Αίηηζηρ και παπαλαμβάνει
Αποδεικηικό καηάθεζηρ. ε διαθοπεηική πεπίπηωζη δεν παπαλαμβάνεηαι η
Αίηηζη από ηην Γπαμμαηεία ΚΔ.Π.Α. και επιζηπέθονηαι όλα ηα δικαιολογηηικά.
ΠΡΟΟΥΗ:H αναγπαθή ζηην αίηηζη κινηηού ηηλεθώνος είναι πλέον
ςποσπεωηική διόηι η γνωζηοποίηζη ηηρ ημεπομηνίαρ εξέηαζηρ από ηην
Τγειονομική Δπιηποπή θα γίνεηαι πλέον με μήνςμα (sms).
3.Η ενημέπωζη για ηα ελλείπονηα δικαιολογηηικά (ιαηπικά) γίνεηαι με δύο
ηπόποςρ: α) Δθόζον ο ενδιαθεπόμενορ είναι παπών ο Ιαηπόρ πποελέγσος ηος
δίνει ένηςπο ελλειπόνηων δικαιολογηηικών ζηο οποίο αναγπάθονηαι ηα
δικαιολογηηικά ηα οποία ςποσπεούηαι να πποζκομίζει και β)Αν δεν είναι
παπών η Γπαμμαηεία ΚΔ.Π.Α. ηηλεθωνικά ή με ππόζκληζη ηον ειδοποιεί
πποκειμένος να πποζκομίζει ηα ελλείπονηα δικαιολογηηικά. Και ζηιρ δύο
πεπιπηώζειρ ο ενδιαθεπόμενορ μποπεί να πποζκομίζει ηα ελλείπονηα
δικαιολογηηικά και καηά ηην ημέπα εξέηαζήρ ηος από ηην Τγειονομική
Δπιηποπή.
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4.Δνημεπώνεηαι από ηην Κενηπική Γπαμμαηεία ΚΔ.Π.Α., μέζω Σασςδπομείος
(ππόζκληζη) για ηην ημεπομηνία και ώπα πποζέλεςζήρ ηος ζηην Τγειονομική
Δπιηποπή.
5.Μεηά από λίγερ ημέπερ παπαλαμβάνει από ηην Γπαμμαηεία ΚΔ.Π.Α, όπος
ςπέβαλε απσικά ηην αίηηζή ηος, ηη Γνωμάηεςζη Πιζηοποίηζηρ Αναπηπίαρ.
6.Καηά ηηρ γνωμάηεςζηρ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ Τγειονομικήρ Δπιηποπήρ (ΑΤΔ)
δίνεηαι ζηον ενδιαθεπόμενο ηο δικαίωμα πποζθςγήρ ζηη Γεςηεποβάθμια
Τγειονομική Δπιηποπή (ΒΤΔ) ενηόρ 10 ημεπολογιακών ημεπών από ηην
ημεπομηνία κοινοποίηζηρ ηηρ Γνωμάηεςζηρ Πιζηοποίηζηρ Αναπηπίαρ
καηαθέηονηαρ παπάβολο 46.14 εςπώ.
7.Υπηζιμοποιεί ηην ανωηέπω Απόθαζη ηος ΚΔ.Π.Α για κάθε νόμιμη σπήζη και
μποπεί παπαλαμβάνει ανηίγπαθα για όλο ηον σπόνο πος ιζσύει.
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