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ΘΕΜΑ :

Ασφαλιστική Ικανότητα στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ,
Τέκνων με Αναπηρία 67% & άνω.

Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα και την κείμενη Νομοθεσία (αρ. 3
παρ. γ, Ν.3054/ΤΑ/18-11-2012, τα τέκνα Άμεσα Ασφαλισμένων, τα οποία έχουν
αναπηρία 67% και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη
οικογένειας, πέραν των καθορισμένων ορίων ηλικίας 18, 24, 26 ετών, έστω και αν
εργάζονται ή απασχολούνται, είτε για βιοποριστικούς λόγους, είτε για λόγους
εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας, επιλέγοντας ως Ασφαλιστικό Φορέα
τον Τομέα μας.
Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα (από την 01-09-2011) κρίνεται από τις αρμόδιες
Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), οι οποίες
και γνωματεύουν πιστοποιώντας το βαθμό Αναπηρίας, βάσει του οποίου τους
παρέχεται Ασφαλιστική Ικανότητα από τον Τομέα μας.
Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις αποφάσεων χορήγησης βαθμού
αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 από τις Α/βάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ, των Νομαρχιών ή της Περιφέρειας, οι οποίες είναι
άνω του 67% και ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ και είχαν κατατεθεί στο Τμήμα Μητρώου, δεν
απαιτείται η εκ νέου εξέταση των τέκνων αυτών από τις Υγειονομικές Επιτροπές του
ΚΕ.Π.Α., διότι η Ασφαλιστική τους Ικανότητα είναι σε ισχύ.
Εάν η κρίση των ανωτέρω Επιτροπών, αφορά πιστοποίηση βαθμού
αναπηρίας, 67% και άνω, με χρονική διάρκεια και λήξη, μετά την 01-09-2011,
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τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για επανεξέταση.
Όλες οι γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α (που αφορούν τέκνα ασφαλισμένα στον Τομέα μας)
που έχουν εκδοθεί μετά της 01-09-2011 και αφορούν καθορισμό βαθμού
αναπηρίας, των οποίων η ισχύς είτε είναι επ’ αόριστον, είτε έχει χρονική διάρκεια, θα
πρέπει να κατατίθενται μετά την έκδοση τους στο Τμήμα Μητρώου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.
Στις περιπτώσεις των γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α., ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω,
οι οποίες έχουν προκαθορισμένη χρονική ισχύ και δεν είναι επ’ αόριστον, εφ’
όσον οι Άμεσα Ασφαλισμένοι επιθυμούν την παράταση/συνέχιση της Ασφαλιστικής
Ικανότητας του Τέκνου τους, πέραν της ημερομηνίας αυτής, θα πρέπει:
1) Να υποβάλλουν έγκαιρα, τουλάχιστον (2) μήνες πριν τη λήξη της
προηγούμενης, Αίτηση προς το Τμήμα Μητρώου
α) για την συνέχιση της ασφάλισης του Τέκνου τους και
β) την χορήγηση παραπεμπτικού από τον Τομέα μας, για παραπομπή για
εξέταση του ασφαλισμένου τέκνου από την Υγειονομική επιτροπή του
ΚΕ.Π.Α., με σκοπό τη "Παράταση της Ασφαλιστικής του Ικανότητας".
2) Να καταθέσουν το ανωτέρω παραπεμπτικό του Φορέα μας στην Γραμματεία
ΚΕ.Π.Α., μαζί με την σχετική Αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από το ΚΕ.Π.Α., για την παραπομπή και εξέταση του
ενδιαφερόμενου ασφαλισμένου από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
3) Να καταθέσουν αντίγραφο της Πρωτοκολλημένης Αίτησής τους προς το
ΚΕ.Π.Α. (για την σχετική εξέταση), μαζί με αντίγραφο από το βασικό
Ιατρικό Δικαιολογητικό που συνόδευσε την Αίτηση τους αυτή, στο Τμήμα
Μητρώου του Τομέα μας.
4) Να καταθέσουν αντίγραφο της Γνωμάτευσης από το ΚΕ.Π.Α. αμέσως μόλις
αυτή εκδοθεί, στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασφαλιστικές μονάδες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι
γραμματείες για παραλαβή αιτήσεων για εξέταση από υγειονομική
επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., το έντυπο αίτησης για εξέταση καθώς και οι
οδηγίες συμπλήρωσης και πληροφορίες για τους πολίτες που πρέπει
να εξετασθούν από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (www.ika.gr).
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σελίδα 2 από 2

