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              ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                                    Αθήνα                  04/02/2015 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ                          Αρ.πρωτ.             ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                Π51/2                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.6 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ταχ.∆/νση    : Αγ.Κων/νου 8                           Προς: 
                    (102 41) Αθήνα                     1. Όλα τα Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη                          Υπόψη ∆ιευθυντών 
Αρ.τηλεφ.     : 210.5215361                           [µε µέριµνα για την επίδοση αντιγράφου  
Αρ.fax          : 210.5229066                            της παρούσας µε υπογραφή:  
e-mail          : diefanap@ika.gr                       [α] σε κάθε υπάλληλο Γραµµατείας ΚΕΠΑ 
                                                                   [β] σε κάθε γραµµατέα Υ.Ε.- ΚΕΠΑ  και                            
                                                                   [γ] σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώµατος  
                                                                   που υπηρετεί σε Μονάδα Παροχής Υπηρε- 
                                                                   σιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ή  
                                                                   είναι ιδιώτης που διαµένει ή έχει την επαγ- 
                                                                   γελµατική του έδρα, εντός των ορίων της  
                                                                   τοπικής αρµοδιότητας του Υποκ/τός τους] 
                                              
                                                               2. Οµάδα ∆ιαχείρισης Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
                                                                   Πατησίων 12 -  10677 Αθήνα 
 
                                                                   Κοινοποίηση: 
                                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
                                                                   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
                                                                   ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
                                                                   ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
                                                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
                                                                   ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
                                                                   Σταδίου 29 -10110 Αθήνα 
 
ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση των διατάξεων της µε αρ.47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 
3408/τ.Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, καθώς και ¨Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισµένων ως 
χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισµένες δυνατότητες 
για επαγγελµατική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998¨» 
 
Σχετ.: α] Το µε αρ.πρωτ.2116/111/19-01-2015 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α. & Π.  
          β] Το µε αρ.πρωτ.90/20-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραµµατείας ∆ιοικητή 
          γ] Το µε αρ.πρωτ.78/21-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γεν.∆/νσης  Ασφ/κών 
              Υπηρεσιών         
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           Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού (α΄) εγγράφου του Υ.Ε.Κ.Α.& Π., που 

διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε τα (β΄& γ΄) σχετικά έγγραφα, σας 

κοινοποιούµε για γνώση και εφαρµογή τις διατάξεις της µε αρ.47852/2416/16-

12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β΄/18-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά και 

το ειδικό έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθµια 

Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόµου, 

εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισµό σε θέσεις εργασίας δηµοσίων υπηρεσιών, 

Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., γνωρίζοντάς 

σας ειδικότερα τα εξής:    

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 

            Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 

(σύσταση ΚΕ.Π.Α.) προκύπτει ότι, στην αρµοδιότητα των Υγειονοµικών Επιτροπών 

ΚΕ.Π.Α. περιλαµβάνεται και ο χαρακτηρισµός ΑµεΑ, των ατόµων µε αναπηρίες που 

υπάγονται στην ειδική προστασία των διατάξεων του νόµου 2643/1998 (ΦΕΚ 220 

Α΄) «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.  

           Υπενθυµίζουµε ότι, η διαδικασία εξέτασης των υπαγόµενων σε αυτές προσώπων 

(ΑµεΑ) διενεργούνταν, πριν από τη σύσταση των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., από τις 

Υγειονοµικές Επιτροπές Αναπηρίας που είχαν συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό 

σε καθορισµένες πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα αρχεία των οποίων τηρούνται 

µέχρι σήµερα στους εν λόγω υγειονοµικούς σχηµατισµούς, που µεταφέρθηκαν από 1/1/2012 

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από 17/2/2014 µεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στις ∆/νσεις Υγειονοµικών 

Περιφερειών (∆.Υ.Πε) του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.). 

 

ΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

           Οι κοινοποιούµενες διατάξεις αφορούν τα υπαγόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.2643/1998 πρόσωπα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:  

1. Κατηγορία ΑµεΑ: Τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που 

έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε 

χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτοµα µε ειδικές ανάγκες), 

[παρ.ΙΙ, περ.12β]. 
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2. Κατηγορία έµµεση ΑµεΑ: Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο µε ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωµατικών παθήσεων. Κατ’ εξαίρεση  

όταν το τέκνο, ο/η αδελφός/ή ή ο/η σύζυγος πάσχει από νοητική στέρηση ή αυτισµό, 

απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% [παρ.ΙΙ, περ.12γ]. 

3. Κατηγορία τρίτεκνων γονέων/ τέκνου τρίτεκνου (-ων) γονέα (-ων): Οι 

τρίτεκνοι γονείς που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67% ισοβίως, καθώς και το τέκνο τρίτεκνου γονέα που κάποιο ή κάποια από τα 

τρία αδέλφια είναι ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως [παρ.ΙΙ, περ.12στ].     

 

ΙΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

           Η διαπίστωση της αναπηρίας των ανωτέρω προσώπων µε τις ειδικότερες 

προϋποθέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων, διενεργείται από 1/9/2011 και εντεύθεν από τις 

Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., µετά από υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται 

στην ειδική Οθόνη ‘παραλαβής αιτήµατος’ του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε κωδικό 061: «Νόµος 

2643/1998 – χαρακτηρισµός ΑµεΑ », ενώ στο πεδίο ‘Σχόλια’ συµπληρώνεται η 

κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών/υποψήφιος κατά δήλωσή του [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή 2 ή 3].    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΑµεΑ) και 2 (έµµεση ΑµεΑ) 

• Πρωτοείσακτα αιτήµατα: 

           Η υγειονοµική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόµενων στις 

κατηγορίες 1 και 2 προσώπων αφορά, αφενός, στον καθορισµό της πάθησης  και το βαθµό 

της αναπηρίας κατά τα γνωστά [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά µε την 

πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις] και αφετέρου, στη χρονιότητα ή µη της 

πάθησης µε κριτήριο το πόρισµα της «Ενδεκαµελούς Επιστηµονικής Επιτροπής για το 

χαρακτηρισµό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998, της χρονιότητας των 

σωµατικών ή πνευµατικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων–

προστατευόµενων του ν.2643/1998 της κατηγορίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ)», που 

συστάθηκε µε την αρ. 46667/∆9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α∆Α:71ΟΡΛ-ΝΚΤ). 

           Για διευκόλυνση των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. επισυνάπτουµε στην παρούσα  

¨Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα 

επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική 
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απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998¨, µε βάση το ανωτέρω 

πόρισµα της Ενδεκαµελούς Επιστηµονικής Επιτροπής.  

          Ειδικότερα, η οικεία Υγειονοµική Επιτροπή διαπιστώνει µε κριτήριο τον σχετικό Πίνακα 

αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου περιλαµβάνεται ή όχι στις παθήσεις που 

έχουν χαρακτηριστεί χρόνιες και αποφαίνεται αναλόγως, ως εξής:  

         Στο πεδίο ‘Αποφαίνεται΄ της ‘Γνωµάτευσης Υγειονοµικής Επιτροπής’ αναγράφεται κατά 

τα γνωστά το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αντί για τον προσδιορισµό της κατά ιατρική 

πρόβλεψη διάρκειας αυτής (επακριβώς καθορισµένο χρονικό διάστηµα ή εφ’ όρου ζωής), 

αναγράφεται η διατύπωση: «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η 

νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 

2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».   

             Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό, ότι η ανωτέρω υγειονοµική κρίση, που διενεργείται 

στο γενικό πλαίσιο του νόµου 2643/1998 για την ειδική προστασία των ατόµων µε αναπηρίες 

(χαρακτηρισµός ΑµεΑ), διαφέρει και δεν επαρκεί για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης 

παροχής, οικονοµικής ενίσχυσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας από τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης ή τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τη 

νοµοθεσία που τις διέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκεια της αναπηρίας του 

αιτούντος.  

          Κατά συνέπεια, η γνωµάτευση Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α., που εκδόθηκε αποκλειστικά για 

τις απαιτήσεις του ν.2643/1998 λαµβάνεται υπόψη ως έχει µόνο για την αιτία 

αυτή και ο κάτοχός της δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α. για την 

υποβολή νέου αιτήµατος που θα αφορά στην αξιολόγηση της αναπηρίας του για 

οποιαδήποτε από τις λοιπές πάσης φύσεως παροχές λόγω αναπηρίας.   

 

• Περαιτέρω, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις ορίζεται, ότι για τους σκοπούς της υπόψη 

Υπουργικής Απόφασης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. γίνονται δεκτές : 

    α] Οι εκδοθείσες γνωµατεύσεις χαρακτηρισµού ΑµεΑ των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονοµικών 

Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες προσδιορίζεται η χρόνια σωµατική ή πνευµατική ή 

ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς 

προσδιορισµένο). 

    β]  Οι εκδοθείσες από 1/9/2011 και εντεύθεν γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών 

ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες αναφέρεται ως χρόνια η σωµατική ή πνευµατική ή ψυχική 
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πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς 

προσδιορισµένο). 

    γ]  Οι εκδοθείσες µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη 

Υπουργικής Απόφασης γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., στις οποίες η 

ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος έχει προσδιοριστεί ως «εφ’ όρου 

ζωής» και 

    δ]  Όσον αφορά στις εκδοθείσες µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της 

υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, 

στις οποίες είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική 

πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος δεν έχει προσδιοριστεί ως «εφ’ όρου 

ζωής», αυτές θα γίνονται δεκτές από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, µόνο 

εφόσον επανεισαχθούν σε Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και διαπιστωθεί η 

χρονιότητα της πάθησης των υποψήφιων, µε την εξής διαδικασία: 

▷ Η αρµόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. αποστέλλει αντίγραφο της σχετικής γνωµάτευσης στο 

ΚΕ.Π.Α. έκδοσης αυτής, το οποίο καταχωρείται στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Υπηρεσιακό Σηµείωµα 

µε τον κωδικό 060: «Υ.Σ. Ν.2643/1998 – χαρακτηρισµός ΑµεΑ». 

▷ Προσδιορίζεται άµεσα ηµεροµηνία εξέτασης από Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. του 

σχετικού ιατρικού φακέλου ή του αιτούντα/υποψήφιου, εάν εκτιµηθεί ότι απαιτείται η φυσική 

παρουσία του.  

▷  Η οικεία Υγειονοµική Επιτροπή προβαίνει σε εκτίµηση της χρονιότητας ή µη της πάθησης 

ή βλάβης του αιτούντα βάσει του κοινοποιούµενου Πίνακα και συµπληρώνεται η γνωµάτευση 

µε τα απαιτούµενα στοιχεία των σχετικών διατάξεων, όπως αναφέραµε αναλυτικά παραπάνω 

για τα πρωτοείσακτα αιτήµατα του ν.2643/1998. ∆ηλαδή,  η πάθηση ή βλάβη καθώς και το 

ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται στην αρχική γνωµάτευση, ενώ στο πεδίο 

‘Αποφαίνεται’ αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αναλόγως την περίπτωση, η 

αναφορά:«Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος 

χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: 

Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».  

▷ Η Γραµµατεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρηµένη ‘Γνωστοποίηση Αποτελέσµατος Προσδιορισµού 

Ποσοστού Αναπηρίας’, την οποία αποστέλλει αµελλητί στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., 
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ως ηµεροµηνία δε κοινοποίησης της σχετικής γνωµάτευσης καταχωρείται στο σύστηµα η 

ηµεροµηνία αποστολής της στον Ο.Α.Ε.∆. 

       Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό, ότι, σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις, η 

προθεσµία διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι δέκα (10) ηµέρες 

από την παραλαβή των αντιγράφου της αρχικής γνωµάτευσης που απέστειλε η αρµόδια 

υπηρεσία του ΟΑΕ∆, όταν δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου κατά την 

επανεξέτασή του από την οικεία Υγειονοµική Επιτροπή  και ένας (1) µήνας, όταν απαιτείται η 

φυσική του παρουσία.   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3 (τρίτεκνοι γονείς/τέκνο τρίτεκνων γονέων) 

          Η υγειονοµική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόµενων στην 

κατηγορία 3 προσώπων θα διενεργείται από τις οικείες Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά 

τα γνωστά, δηλαδή, καθορισµός της πάθησης, του βαθµού αναπηρίας, καθώς και της 

διάρκειας αυτής [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά µε την πιστοποίηση της 

αναπηρίας γενικές διατάξεις], δεδοµένου ότι η ισόβια διάρκεια της αναπηρίας, που απαιτείται 

από τις υπόψη διατάξεις για τη συγκεκριµένη κατηγορία, διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση 

από το χρονικό διάστηµα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρµόδια 

Υγειονοµική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώµα της γνωµάτευσης. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
        Με βάση τις κοινοποιούµενες διατάξεις, τον ∆εκέµβριο 2014 

προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕ∆ η πρόσληψη στο δηµόσιο των ατόµων που 

υπάγονται στην ειδική προστασία του ν.2643/1998, µε καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τους 

υποψήφιους την 3/3/2015.  

       Εποµένως, για τη συγκεκριµένη προκήρυξη, θα πρέπει µε ευθύνη των 

∆/ντών των Υποκ/των στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά 

τόπους ΚΕ.Π.Α., να τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά απόλυτη προτεραιότητα 

η απαιτούµενη διαδικασία για κάθε κατηγορία υποψήφιων ατόµων µε 

αναπηρία, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε αναλυτικά παραπάνω, το 

αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος µήνα, ως εξής:  
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√       Οι Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α., καθώς και οι  υπάλληλοι σε όλα τα Υποκ/τα 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρµόδιοι για την παραλαβή αιτηµάτων πιστοποίησης 

αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., να καταχωρούν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις 

αιτήσεις των υποψηφίων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρωτοείσακτα αιτήµατα ή 

Υπηρεσιακά Σηµειώµατα), αποστέλλοντας, αυθηµερόν, τα σχετικά έντυπα 

παραλαβής στην υπηρεσία µας µέσω fax [210.5215347-210.5229066], 

για άµεσο προγραµµατισµό εξέτασής τους από Υγειονοµική Επιτροπή 

ΚΕ.Π.Α. 

 √  Οι γραµµατείς των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να καταχωρούν 

αυθηµερόν, µετά το πέρας των συνεδριάσεων, τα στοιχεία των σχετικών 

γνωµατεύσεων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προβαίνουν σε οριστικοποίηση 

αυτών, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόµενους για την 

παραλαβή από τις Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α., την αµέσως επόµενη ηµέρα, 

θεωρηµένου αντιγράφου ‘Γνωστοποίησης Αποτελέσµατος Πιστοποίησης 

Ποσοστού Αναπηρίας’.  

       Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνεται, για τη διασφάλιση της 

αυθεντικότητας των υποβαλλόµενων στις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του άρθρου 9 του 

Ν.2643/1998 γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι εν λόγω 

Επιτροπές να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή και πιστοποίησή τους στην ιστοσελίδα του 

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (www.ika.gr) «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 

Πιστοποιηµένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσµατος 

Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.», ώστε να έχουν πρόσβαση στην σχετική εφαρµογή και να 

ανακτούν µέσω διαδικτύου το αποτέλεσµα πιστοποίησης αναπηρίας κάθε υποψηφίου.  

      Συν:(18) φύλλα 

 
Εσωτερική διανοµή:                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
1.Γραφείο ∆ιοικητή                            ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2.Γραφείο Υποδιοικητή 
  κ. ∆ιονύση Πατσούρη 
3.Γραφείο Γεν.∆/ντριας                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ∆ΟΝΤΑΚΗ 
  Ασφ/κών Υπηρεσιών 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ / ΒΛΑΒΕΣ 
που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα 

περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 

 
 
   Α/Α    

                                      
                                Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ 

Σελ. Ε.Π.Π.Π.Α. -  
παράγραφος αναφοράς 

                         
                      ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

    
   1. 

 
Αιµοσφαιρινοπάθειες 
Μεσογειακή αναιµία ή θαλασσαιµία οµόζυγη (νόσος Cooley) 
και Αιµοσφαιρινοπάθεια Η 
∆ρεπανοκυτταρική αναιµία οµόζυγος και  
µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία 

 
 Σελ. 23318  παρ.1 
    »       »      παρ.1.1 
 
    »       »      παρ.1.2. 
 

     
   2. 

 
∆ιαταραχές πήξεως  
Αιµορροφιλία µέτριας και σοβαρής µορφής 

   
 Σελ. 23318  παρ.3  
   »        »      παρ.3.1. 

 
  

 
           ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
   3. 

 
Περιοριστικά σύνδροµα  3ου επιπέδου 

 
 Σελ. 23344  παρ.1 

 
   4. 

 
Πνευµονική ίνωση 3ου επιπέδου 

 
 Σελ. 23345  παρ.2 

 
   5. 

 
Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 3ου επιπέδου 

 
 Σελ. 23347  παρ.3 

 
   6. 

 
Σαρκοείδωση πνευµόνων σταδίου III  και IV 

 
 Σελ. 23348  παρ.4 

 
   7. 

 
Πνευµονική υπέρταση – πνευµονική καρδία 3ου επιπέδου 

 
 Σελ. 23350  παρ.6  

 
   8. 

 
Βρογχικό άσθµα 3ου επιπέδου 

 
 Σελ. 23353  παρ.9 

 
   9. 

 
Ολική πνευµονεκτοµή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12)  
παθήσεις 

 
 Σελ. 23356   

   
   10. 

 
Υπνική άπνοια 3ου επιπέδου (σύνδροµο Pickwick) 

 
 Σελ. 23358 

  
           ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
   11. 

 
Εµφυτεύσιµος αυτόµατος απινιδωτής µε επαναλαµβανόµενες
εκφορτίσεις  

 
 Σελ. 23362  παρ.1.7 

 
   12. 

 
Συγγενείς καρδιοπάθειες, όταν µετά τη χειρουργική  
επέµβαση παραµένει δυσλειτουργία µε Π.Α.50% και άνω 

 
 Σελ. 23367  παρ.4 

 
    13. 

 
Καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτου αιτίας, κατηγορία III και  
IV κατά NYHA 
 

 
Σελ. 23377  παρ.12 
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   14. 

 
Μεταµόσχευση καρδίας ή καρδίας/πνευµόνων 

 
Σελ. 23377  παρ.13 

  
              ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
   15. 

 
Μεταµόσχευση ήπατος 

 
 Σελ. 23391   

  
                      ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

 
   16. 

 
Νόσος Gaucher  µε Π.Α.50% και άνω 

 
 Σελ. 23391 

  
                   ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

 
   17. 

 
Μελαγχρωµατική ξηροδερµία 

 
 Σελ. 23406  παρ. Q82.1 

 
   18. 

 
Συγγενής ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 

 
 Σελ. 23406  παρ. Q81 

 
    

 
                         ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 

 
   19. 

 
Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κ.λπ.) µε Π.Α.50%&άνω 

 
 Σελ. 23413  παρ.1 

 
   20. 

 
Σχιζοφρένεια και σχιζοσυναισθηµατικές διαταραχές 

 
 Σελ. 23414  παρ.3 

 
   21. 

 
∆ιαταραχές της συναισθηµατικής διάθεσης: 

- ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή 
- Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 

 
 Σελ. 23414  παρ.4 

 
   22. 

 
Βαριά ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

 
 Σελ. 23415   

 
   23. 

 
Νοητική υστέρηση 

 
 Σελ. 23416  παρ.8 

 
   24. 

 
Γενετικά σύνδροµα του χρωµοσώµατος. 
Συµπεριλαµβάνονται: 
- Οι χρωµοσωµιακές ανωµαλίες (τρισωµίες κ.λπ.) και  
      αυτές που ανιχνεύονται µε σύγχρονες µοριακές-γενετικές
      µεθόδους (µοριακός καρυότυπος) µε deletions, micro- 
      deletions κ.λπ. 
- Σχετικά συχνά, γενετικά καθορισµένα σύνδροµα, όπως  

σύνδροµο εύθραυστου Χ, σ. Prader-Willi, σ. Angelman, 
σ.  Williams, σ. Rubinstein-Taybi, σ. Rett  κ.λπ. 

- Συγγενή, γενετικά καθορισµένα, ενζυµικά σφάλµατα –  
ανεπάρκειες (π.χ. γλυκογονώσεις, λιπιδώσεις, Niemann- 
Pick τύπου C κ.λπ.),που αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα 
ή δεν αντιµετωπιστούν µε τα πρόσφατα αναπτυσσόµενα 
«ορφανά φάρµακα» (για κάποιες απ’ αυτές) προκαλούν 
προϊούσα, σηµαντική έκπτωση της λειτουργικότητας 

     (µεταξύ των οποίων και προϊούσα εγκεφαλοπάθεια) 

 
 Σελ. 23416 

 
   25. 

 
∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισµός, σύνδροµο 
Rett, Σύνδροµο Asperger) 

 
 Σελ. 23417 
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        ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
    26. 

 
Νόσος Parkinson 

 
 Σελ. 23419  παρ.2.1 

 
    27. 

 
Νόσος Huntington 

 
 Σελ. 23419  παρ.2.2 

 
    28. 

 
Ιδιοπαθής στροφική δυστονία (torsion dystonia, γενετική  
µορφή) 

 
 Σελ. 23419 

 
    29. 

 
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήµατα (όλα)  

 
 Σελ. 23420  παρ.3.3 

 
    30. 

 
Πλάγια µυατροφική σκλήρυνση (Charcot) και νωτιαία µυική 
ατροφία 

 
 Σελ. 23420  παρ.3.4 

 
    31. 

 
Σκλήρυνση κατά πλάκας µε µη αναστρέψιµη κινητική αναπη-
ρία της τάξεως του 50% και άνω 

 
 Σελ. 23421  παρ.4 

     
    32. 

 
Εγκατεστηµένη ηµιπληγία-ηµιπάρεση που επιφέρουν 50%  
και άνω στην µη αναστρέψιµη κινητική αναπηρία 

 
 Σελ. 23421  παρ.4.3 

 
    33. 

 
Τετραπληγία/τετραπάρεση και παραπληγία/παραπάρεση,  
διπληγία, που επιφέρουν 50% και άνω στην µη αναστρέψιµη
κινητική αναπηρία 

 
 Σελ. 23422  παρ.4.5 

 
    34. 

 
Στατική εγκεφαλοπάθεια περιγεννητικής αιτιολογίας 
(παλαιότερος όρος: εγκεφαλική παράλυση) 

 
 Σελ. 23422 

 
    35. 

 
Επιληψία µε Π.Α.50% και άνω 

 
 Σελ. 23423  παρ.4.6 

 
    36. 

 
Κληρονοµικές και ιδιοπαθείς περιφερικές πολυνευροπάθειες 
µε Π.Α.50% και άνω  

 
 Σελ. 23423  παρ.5.4 

 
    37. 

 
Γενικευµένη µορφή µυασθένειας Gravis µε Π.Α. στη νόσο  
50% και άνω  

 
 Σελ. 23427  παρ.1 

 
    38. 

 
Μυικές δυστροφίες και µυοτονικές νόσοι µε Π.Α.50% & άνω 

 
 Σελ. 23428  παρ.7.2 

 
    39. 

 
Μιτοχονδριακές µυοπάθειες και εγκεφαλοµυοπάθειες 
(π.χ. MELAS, MERRF κ.λπ.) 

 
 Σελ. 23429 

 
    40. 

 
Φακωµατώσεις, ιδιαίτερα η ηβώδης σκλήρυνση  
(ν. Bourneville) και η νευροϊνωµάτωση τύπου 1 και 2 
(ν. von Recklinhausen), µε Π.Α.50% και άνω 

 
 Σελ. 23429 

 
    

 
                     ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

 
    41. 

 
Μόνιµες παραµορφώσεις µεγάλου µέρους της Σ.Σ. και  
κατάργηση της κινητικότητάς της  

 
 Σελ. 23430  παρ.1.6 
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(συγγενείς ανωµαλίες, αγκυλοποιητική σπονδυλίτις κ.λπ.) 

 
    42. 

 
Ακρωτηριασµοί και φωκοµελίες άνω ή / και κάτω άκρων 

  Σελ. 23431-2, 23435-6 
 παρ.3.1 και 4.1 

 
    43. 

 
Εγκατεστηµένες παραλύσεις/διατοµές νεύρων άνω ή/και  
Κάτω άκρων, µετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών 
αποκατάστασης (συρραφές, τενοντοµεταθέσεις,  
απεγκλωβισµοί κ.λπ. επεµβάσεις) 
(Περιλαµβάνονται η µαιευτική παράλυση, η εγκεφαλική 
παράλυση, η υπολειµµατική µεταπολιοµυελιτιδική  
συνδροµή, καταστάσεις µετά από τραυµατισµούς κ.ά.) 

 
 Σελ. 23434-5, 23439 
 παρ.3.4 και 4.4 

 
    44. 

 
Μόνιµες, µη διορθούµενες παραµορφώσεις άκρων χειρών 
που επηρεάζουν τη συλληπτική ικανότητα (ρευµατοειδής ή  
άλλη αρθρίτιδα, εγκαύµατα κ.ά.) 

 
 Σελ. 23439  παρ.3.3.20 

 
    45. 

 
Αρθροδέσεις µεγάλων αρθρώσεων (ώµων, ισχίων, γονάτων)

 
 Σελ. 23433, 23437, 23438 

 
    46. 

 
Συγγενείς ή αναπτυξιακές ανωµαλίες, ατροφία ή απλασία 
δοµών του µυοσκελετικού, που δεν επιδέχονται διόρθωση, 
χειρουργική ή άλλη και επιφέρουν Π.Α.50% και άνω 
(π.χ. αρθρογρύπωση, οστεοποιός ινοδυσπλασία κ.ά.) 

 
 Σελ. 23440  παρ.6.1 

 
     

 
          ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ – ΡΙΝΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑ 

 

 
    47. 

 
Αλαλία εκ κωφώσεως 

 
 Σελ. 23444 

 
    48. 

 
Κωφά-βαρήκοα άτοµα µε µη αναστρέψιµη πάθηση 

 
 Σελ. 23444 

 
    49. 

 
Γλωσσεκτοµή 

 
 Σελ. 23451 

 
    50. 

 
∆υσκινησία γλώσσας (σε µόνιµη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου

 
 Σελ. 23451 

 
    51. 

 
Ολική λαρυγγεκτοµή, µόνιµη τραχειοστοµία 

 
 Σελ. 23451 

  
                      ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

 
    52. 

 
Ολική γαστρεκτοµή µε σύνδροµο Dumping 

 
 Σελ. 23458  παρ.1.3.3 

 
    53. 

 
Μόνιµη νηστιδοστοµία ή ειλεοστοµία 

 
 Σελ. 23460  παρ.1.4.6 και 
                     παρ.7 

 
    54. 

 
Μόνιµη κολοστοµία ή ολική κολεκτοµή 

 
 Σελ. 23460  παρ.1.5 

  
 
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

 

 
    55. 

 
Μόνιµες κυστικές διαταραχές που επιφέρουν Π.Α.50% &άνω 
(άτονη κύστη µε διαλείποντες καθετηριασµούς, σοβαρού 

 
 Σελ. 23475 
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βαθµού ακράτεια ούρων) 

 
    56. 

 
Μόνιµη νεφροστοµία, ουρητηροστοµία ή ουρηθροστοµία  
οποιασδήποτε αιτιολογίας 

 
 Σελ. 23476 

  
                        ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

 
    57. 

 
Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών  
Πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιµετώπιση, 
µε Π.Α.50% και άνω 

 
 Σελ. 23478-79 

  
                   ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

 
    58. 

 
Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 
∆ιαγνωσµένη νόσος µε εκδηλώσεις πρώτου επιπέδου,  
δηλαδή περιοδικές εξάρσεις µε πυρετό, καταβολή, 
αρθραλγίες/αρθρίτιδα, φαινόµενο Raynaud και δερµατικές 
και/ή εγκατεστηµένη συστηµατική προσβολή, όπως  
προσβολή νεφρών, ΚΝΣ, αίµατος, πνευµόνων, καρδίας, 
αγγείων κ.λπ.   

 
 Σελ. 23481  παρ.1 

 
    59. 

 
Συστηµατική σκληροδερµία περιορισµένου &διάχυτου τύπου.
∆ιαγνωσµένη νόσος µε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω; 

• Βαρεία εκτεταµένη δερµατική προσβολή 
• Ισχαιµικά έλκη ή γάγγραινα 
• Βαρεία προσβολή µυοσκελετικού συστήµατος 
• Βαρεία σπλαχνική προσβολή, όπως προσβολή  

πεπτικού συστήµατος, πνευµόνων, καρδιάς, νεφρών 

 
 Σελ. 23482  παρ.2 

 
    60. 

 
∆ερµατοµυοσίτιδα – πολυµυοσίτιδα. 
∆ιαγνωσµένη νόσος µε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: 

• Βαρεία δερµατική ή/και µυική προσβολή µε  
      ανεπαρκή ανταπόκριση στην αγωγή και/ή 
      µακροχρόνια λειτουργική έκπτωση 
• Μικροαγγειοπάθεια, παρουσία εκτεταµένων  

Ασβεστώσεων ή/και συγκάµψεις 
• Σπλαχνική συµµετοχή  

 
Σελ. 23482  παρ.3 

 
    61. 

 
Χρόνια φλεγµονώδης αρθρίτιδα [ρευµατοειδής αρθρίτιδα,  
ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, 
εντεροπαθητική αρθρίτιδα, σύνδροµο Reiter] 
∆ιαγνωσµένη νόσος µε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: 

• Νόσος µε χρόνια δραστηριότητα και τουλάχιστον  
µερική ενεργότητα παρά την θεραπεία 

• Νόσος µε εγκατεστηµένες παραµορφώσεις περιφερι- 
κών αρθρώσεων και δυσλειτουργίες 

• Νόσος µε νευρολογικές διαταραχές, π.χ. υπεξαρθρή- 
µατα αυχενικών σπονδύλων 

 
 Σελ. 23483  παρ.4 
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• Νόσος µε σοβαρή εξωαρθρική προσβολή 
• Επί αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας, νόσος µε προσβολή

της σπονδυλικής στήλης και σοβαρό περιορισµό της 
κινητικότητας αυτής, ή και επισήµου περιοριστικού 
αναπνευστικού συνδρόµου, ή και καρδιαγγειακές 
επιπλοκές 

 
    62. 

 
Πρωτοπαθείς συστηµατικές αγγειϊτιδες (οζώδης πολυαρτηρί- 
τιδα, µικροσκοπική πολυαγγειϊτιδα, γιγαντοκυτταρική αρτηρί- 
τιδα, νόσοι  Takayashu, Weneger, Kawasaki, Churg-Strauss,
νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet’s). 
∆ιαγνωσµένη νόσος µε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: 

• Νόσος µε προσβολή µεγάλου, µέσου ή µικρού 
      µεγέθους αρτηριών (η νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet’s 
      προσβάλλει και φλέβες) ανθεκτική στην θεραπευτική  
      αγωγή 
• Βαρεία προσβολή δέρµατος ή µυοσκελετικού  
      συστήµατος ανθεκτική στην θεραπευτική αγωγή 
• Βαρεία ή µη αναστρέψιµη προσβολή οποιουδήποτε 
      εσωτερικού οργάνου, όπως π.χ. τύφλωση επί κροτα- 
      φικής αρτηρίτιδας ή νόσου  Αδαµαντιάδη-Behcet’s, 
      χρόνια νεφρική ή αναπνευστική ανεπάρκεια επί αγγειϊ-
      τίδων µικρού και µέσου µεγέθους αγγείων, προσβολή
      ΚΝΣ επί νόσου Αδαµαντιάδη-Behcet’s κ.λπ. 

 
 Σελ. 23483  παρ.5 

 
    63. 

 
Σύνδροµο Sjogren. 
∆ιαγνωσµένη νόσος µε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: 

• Νόσος µε βαρεία οφθαλµική προσβολή (π.χ. βαρεία 
ξηροφθαλµία, έλκη κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια)

• Νόσος µε σοβαρές εκδηλώσεις από το µυοσκελετικό 
      σύστηµα 
• Νόσος µε σοβαρή συστηµατική προσβολή (πχ.αγγειϊ- 
     τιδα, προσβολή αιµοποιητικού, πνεύµονα, κεντρικού 

και περιφερικού νευρικού συστήµατος, νεφρίτιδα) 

 
 Σελ. 23483  παρ.6 

 
    64. 

 
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο. 
Νόσος που πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια µε σοβαρές  
κλινικές εκδηλώσεις 

 
 Σελ. 23483  παρ.7 

 
     

 
                    ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

 
     65. 

 
ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιµοκάθαρση 

 
 Σελ. 23486  παρ.6 

 
     66. 

 
Μεταµόσχευση νεφρού 

 
 Σελ. 23486  παρ.7 

 
     67. 

 
Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2 

 
 Σελ. 23487   
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