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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγκύκλιος Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ και
αντιστοίχιση παθήσεων με τον ΕΠΠΠΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκδόθηκε στις 11 Δεκεμβρίου Εγκύκλιος για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού
Λειτουργίας των ΚΕΠΑ και την αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, με
τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, που ζητείται από αρκετά Άτομα
με Αναπηρία, στο πλαίσιο επανελέγχων από τις εφορίες, για την απαλλαγή ή μη των
αναπηρικών αυτοκινήτων από τα τέλη κυκλοφορίας.
Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τα εξής:
1.
Τα Διοικητικά και Ιατρικά δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο αιτούμενος
εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές.
2.

Το περιεχόμενο και ο τρόπος σύνταξης του Εισηγητικού φακέλου.

3.

Οι κατηγορίες αιτημάτων που μπορούν να υποβληθούν στα ΚΕΠΑ.

4.
Η υποχρέωση καταβολής ή μη του παραβόλου των 46 ευρώ προκειμένου για
αιτήσεις αναθεώρησης. Εάν η αίτηση αφορά ένταξη ή μη του αιτούντα σε ισχύουσες
διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. που
αξιολόγησε την αίτησή του, ΔΕΝ καταβάλλεται παράβολο. Εάν η αίτηση αφορά υπαγωγή ή
μη του αιτούντα σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την αξιολόγησή του, καταβάλλεται
παράβολο.
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5.
Η κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας,
όταν υποβάλλεται αίτηση αναθεώρησης και η εξέταση του αιτήματος χωρίς φυσική
παρουσία του αιτούντος, εκτός και αν αυτή ζητηθεί.
6.
Οι περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η υποβολή Αίτησης επανεξέτασης, λόγω
επιδείνωσης ή νέας πάθησης.
7.
Ο τρόπος αντιστοίχισης της πάθησης με τον ΕΠΠΠΑ, προκειμένου να δοθεί ή όχι
απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται σε αυτές
τις περιπτώσεις η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. προβαίνει σε αντιστοίχιση ή μη των
παθήσεων όλων των αιτούντων με τις αναφερόμενες παθήσεις στη με αρ. Α.
1235/26.10.2021 (ΦΕΚ 5083/τ.Β΄/04.11.2021) Κ.Υ.Α. που αφορά «Αντιστοίχιση παθήσεων
του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού
Αναπηρίας», ανεξάρτητα του φορέα στον οποίο έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση
παροχών, δεδομένου ότι η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.
8.
Η υποχρέωση των υγειονομικών επιτροπών, να συμπληρώνουν συγκεκριμένα
στοιχεία στις γνωματεύσεις που εκδίδουν, όπως π.χ. Κωδικός πάθησης ICD – 10,
Περιγραφή, όπως αυτή αναγράφεται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού
Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), Ποσοστό αναπηρίας ανά πάθηση, όπως αυτό ορίζεται στον Ενιαίο
Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), Διάρκεια ισχύος κ.α. Επίσης
επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση εκδίδεται ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ.

Ειδικά
για τις συγκεκριμένες προβλέψεις και την ενιαία μορφή των
γνωματεύσεων, η ΕΟΚΑ, έχει αγωνιστεί πολύ και δικαίως αισθάνεται ικανοποίηση
από την υλοποίηση της πρότασής της, όπως και για την υιοθέτηση ακόμα αρκετών
προτάσεών της, μέσω αυτής της εγκυκλίου.
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο στο site της ΕΟΚΑ, στην κατηγορία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΕΠΑ, με τίτλο: 11/12/21 Εγκύκλιος, Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ
και Αντιστοίχιση παθήσεων του αρ. 16 του νόμου 1798/88 με τον ΕΠΠΠΑ.
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