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1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝ.ΑΦ/Η & ΠΡΟΝΟΙΑ
α. Γξαθείν Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν Τθππνπξγνύ κ. Α. Μπέζα
γ. Γξαθείν Τθππνπξγνύ θ. Β. Κεγθέξνγινπ
δ. Γξαθείν Γελ.Γξακκαηέα Κνηλ.Αζθ/ζεσλ
2. Ωο ν ζπλεκκέλνο Πίλαθαο Απνδεθηώλ
3. Από έλα αληίγξαθν ζε θάζε ηαηξό ηνπ
Δηδηθνύ ώκαηνο Ιαηξώλ Τ.Δ-ΚΔ.Π.Α.
4. Από έλα αληίγξαθν ζε θάζε γξακκαηέα
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΚΔ.Π.Α.
5. Από έλα αληίγξαθν ζε θάζε ππάιιειν
Γξακκαηείαο ΚΔ.Π.Α.
ΘΔΜΑ: «Απμοδιόηηηα Τγειονομικών Δπιηποπών ΚΔ.Π.Α. να αποθαίνονηαι
πεπί ηηρ ιαηπικήρ και αζθαλιζηικήρ αναπηπίαρ ηων αζθαλιζμένων όλων ηων
Φοπέων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος Δπγαζίαρ,
Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ, πος παπαπέμπονηαι ζηα ΚΔ.Π.Α. για ηη
σοπήγηζη ή ηην παπάηαζη ζύνηαξηρ λόγω αναπηπίαρ»
σεη. : Σν κε αξ.πξση.32/23/11-12-2014 Γεληθό Έγγξαθν
Με αθνξκή ην αλσηέξσ ζρεηηθό Γεληθό Έγγξαθν, κε ην νπνίν
δηεπθξηλίζηεθαλ ηα αξκόδηα όξγαλα θαζώο θαη ην αλώηαην όξην πξνζαύμεζεο ηεο
ηαηξηθήο αλαπεξίαο κε αζθαιηζηηθά θξηηήξηα, γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζπληάμεσλ
αλαπεξίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, αθελόο ησλ παιαηώλ (κέρξη 31/12/1992) αζθαιηζκέλσλ
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θαη αθεηέξνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ από 1.1.1993 θαη κεηά, δηεπθξηλίδνπκε αλαθνξηθά
κε ην ζέκα, πξνο γλώζε θαη εθαξκνγή, ηα εμήο:

Η αλαπεξία, σο πξνϋπόζεζε ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε ησλ
ππαρζέλησλ έσο 31/12/1992 ζηελ αζθάιηζε ησλ θνξέσλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο, εκθαλίδεη δηαθνξνπνηήζεηο από θνξέα ζε θνξέα, ηόζν σο πξνο ηα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ελλνίαο ηεο (βαζκίδεο αλαπεξίαο, θξηηήξηα ιακβαλόκελα
ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο, όξγαλα δηαπίζησζήο ηεο θ.ά.), όζν θαη σο πξνο
ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο γηα ηελ θξίζε θάπνηνπ αζθαιηζκέλνπ σο
αλάπεξνπ.
Ωζηόζν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ (έσο 31/12/1992)
ε δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ
πξνθύπηεη: (α) από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη (β) από ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία ησλ Οξγαληζκώλ Απηναπαζρνινύκελσλ θαη ινηπώλ
Δπαγγεικαηηθώλ Σακείσλ. Δηδηθόηεξα:
(α) ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο είλαη ζύλζεηε (αλαηνκνθπζηνινγηθή
βιάβε θαη αζθαιηζηηθή αλαπεξία), δεδνκέλνπ όηη ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηόηεηα πξνο
βηνπνξηζκό θαη ραξαθηεξίδεηαη βαξηά, ζπλήζεο ή κεξηθή.
Καηά ζπλέπεηα, ην δηθαίσκα πξνο ιήςε ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο
ζπλαξηάηαη όρη κόλν πξνο ακηγώο ανηικειμενικά ιαηπικά κπιηήπια, πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηνλ ηαηξηθό θαζνξηζκό νξηζκέλνπ πνζνζηνύ αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία
ιόγσ πάζεζεο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο, ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο, αιιά θαη πξνο
ηελ εθ ηεο αηηίαο ηαύηεο αδπλακία ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα θεξδίδεη ηα αλαγθαία κέζα
πξνο βηνπνξηζκό, ε ζηάζκηζε ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζε ςποκειμενικά κπιηήπια,
δειαδή ζηελ, ζε ζπζρεηηζκό πξνο ηελ δηαπηζησζείζα πάζεζε ή βιάβε ή
εμαζζέλεζε, ηθαλόηεηα απηνύ γηα εξγαζία πνπ κπνξεί λα απνθέξεη αλαιόγσο πξνο
ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο αλαπεξίαο ηα θαηώηαηα πνζνζηά πξνζόδνπ, ζε ζρέζε πξνο ηελ
πξόζνδν πγηνύο αλζξώπνπ, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο.
Έηζη, από 1/9/2011 θαη κεηά, αξκόδην όξγαλν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
αλαπεξίαο κε βάζε ακηγώο αληηθεηκεληθά ηαηξηθά θξηηήξηα, ησλ κέρξη 31/12/1992
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, είλαη νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α., ελώ ε
δηαπίζησζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα εξγαζία κε βάζε ηε
δηαπηζησζείζα από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο αλαηνκνθπζηνινγηθή βιάβε, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ ειηθία, ηε κόξθσζε, ηηο δεμηόηεηεο, ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο
ηνπ ζην πξνεγνύκελν ή παξεκθεξέο επάγγεικά, θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη ηηο
ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν
ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγάλσλ ηνπ Ιδξύκαηνο.
(β) ηνπο Οξγαληζκνύο Απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ινηπά Δπαγγεικαηηθά Σακεία
(ΟΓΑ, ΝΑΣ, ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ), ε αλαπεξία θξίλεηαη σο απζηεξά επαγγεικαηηθή,
δεδνκέλνπ όηη ζε απηά αζθαιίδνληαη πξόζσπα ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο
θαηεγνξίαο, ε αξκνδηόηεηα εθηίκεζεο ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε
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ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο ζηηο εθάζηνηε αξκόδηεο Τγεηνλνκηθέο
Δπηηξνπέο, πνπ από 1/9/2011 θαη κεηά είλαη νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α..
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, όηη :
Ο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΑΔΔ ζεσξείηαη αλάπεξνο ζε πεξίπησζε πάζεζεο ή
βιάβεο ή εμαζζέληζεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο γηα εμάκελε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ,
θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε, εθόζνλ θαηαζηεί αλίθαλνο κε πνζνζηό 67% θαη άλσ γηα ην
επάγγεικα πνπ αζθνύζε πξν ηεο επέιεπζεο ηεο αλαπεξίαο.
Ο αζθ/λνο ηνπ ΟΓΑ δηθαηνύηαη ζύληαμε αλαπεξίαο εθόζνλ είλαη αλίθαλνο γηα
ηελ άζθεζε ηνπ ζπλήζνπο επαγγέικαηόο ηνπ γηα 3 ρξόληα θαη θέξεη πνζνζηό
αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%.
Ο αζθ/λνο ηνπ ΝΑΣ δηθαηνύηαη ζύληαμε ιόγσ αληθαλόηεηαο, εάλ κε βάζε ηελ
πάζεζή ηνπ θξίλεηαη απνιύησο-δηαξθώο ή ζρεηηθώο-δηαξθώο ή πξνζσξηλά αλίθαλνο
γηα ην λαπηηθό επάγγεικα θαη ε πάζεζε είλαη κε δεθηηθή ηάζεσο θ.ιπ.

Η αλαπεξία, σο πξνϋπόζεζε ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε από ηνπο
ππαρζέληεο από 1.1.1993 θαη κεηά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο νξίδεηαη εληαία γηα όινπο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 θαη 2, λ.2084/1992, νη νπνίεο
παξαπέκπνπλ ζηηο ηζρύνπζεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28, παξ.5
α.λ.1846/1951, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 27 λ.1902/1990 θαη ηηο παξ.4 & 5
ηνπ άξζξνπ 12 λ.1976/1991.
ύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαζνιηθήο εθαξκνγήο, νη εθάζηνηε
αξκόδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Αλαπεξίαο θαη από 1/9/2011 νη Τγεηνλνκηθέο
Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α., ππνρξενύληαη λα απνθαίλνληαη όρη κόλν γηα ηε θύζε, ηα αίηηα,
ηελ έθηαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο ή ηεο πλεπκαηηθήο πάζεζεο ηνπ
αζθαιηζκέλσλ, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζε απηώλ ζηελ θαζνιηθή ηθαλόηεηα απηώλ
γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζπλήζνπο ή παξεκθεξνύο επαγγέικαηόο ηνπο ή ηελ αλάθηεζε
ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο απηήο.
Σσνοψίζονηας :
Οι Τγειονομικέρ Δπιηποπέρ ΚΔ.Π.Α. έσοςν ωρ απμοδιόηηηα ηην πιζηοποίηζη
ηος βαθμού αναπηπίαρ:
1.
Σσλ αζθαιηζκέλσλ έσο 31/12/1992 ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζηνπο θνξείο πνπ
εθαξκόδνπλ ηελ πεξί αλαπεξίαο λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, με βάζη αμιγώρ
ανηικειμενικά ιαηπικά κπιηήπια.
2.
Σσλ αζθαιηζκέλσλ έσο 31/12/1992 ζηνπο Οξγαληζκνύο Απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Σακεία, με βάζη ιαηπικά και αζθαλιζηικά
κπιηήπια, δεδνκέλνπ όηη ππνρξενύληαη λα απνθαίλνληαη θαη γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπο
λα αζθνύλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θάζε θνξέα.
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3.
Σσλ αζθαιηζκέλσλ από 1.1.1993 θαη κεηά ζε νπνηνλδήπνηε Φνξέα θύξηαο
θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τ.Δ.Κ.Α.& Π., με βάζη ιαηπικά και
αζθαλιζηικά κπιηήπια, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θνηλέο γηα όινπο ηνπο
θνξείο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 θαη 2, λ.2084/1992 πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο
ηζρύνπζεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηαηάμεηο γηα ηνπο κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο.
Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηό, όηη ην ζπλνιηθά θαζνξηζζέλ θαηά ηα
αλσηέξσ από ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α. πνζνζηό αλαπεξίαο δεζκεύεη ηα
αξκόδηα αζθαιηζηηθά όξγαλα θάζε Φνξέα, όζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ εθηίκεζε ηεο
αζθαιηζηηθήο αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο κε βάζε ηα ππνθεηκεληθά
θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (όπσο είλαη ε ειηθία, ε
κόξθσζε, νη δεμηόηεηεο, ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζην πξνεγνύκελν ή ζε
παξεκθεξέο κε απηό επάγγεικα, νη όξνη θαη νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν), δεδνκέλνπ όηη ηο ποζοζηό αζθαλιζηικής
αναπηρίας, πος μποπεί να καθοπιζηεί από ηο απμόδιο ςγειονομικό και
αζθαλιζηικό όπγανο με βάζη ηα αζθαλιζηικά κπιηήπια, δεν δύναηαι να σπερβεί
αθροιζηικά ηο 15% ηοσ ζσνολικού ιαηρικού ποζοζηού αναπηρίας.
Δθιζηάηαι η πποζοσή ζηοςρ ιαηπούρ ηος Διδικού ώμαηορ Ιαηπών
Τγειονομικών Δπιηποπών ΚΔ.Π.Α., καθώρ και ζηοςρ γπαμμαηείρ ηων
Τγειονομικών Δπιηποπών, για ηην οπθή εθαπμογή ηων ανωηέπω ζε κάθε
πεπίπηωζη εξέηαζηρ αιηήμαηορ για ηη σοπήγηζη ή παπάηαζη ζύνηαξηρ
αναπηπίαρ.
Κνηλνπνηνύκε ην παξόλ έγγξαθν ζε όινπο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο, πξνθεηκέλνπ ε παξαπνκπή ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηα ΚΔ.Π.Α. λα
δηελεξγείηαη κε παξαπεκπηηθά έγγξαθα, ζηα νπνία λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη κε
ζαθήλεηα νη ζρεηηθέο κε ηε ρνξήγεζε ή παξάηαζε ζύληαμεο αλαπεξίαο δηαηάμεηο
ηεο λνκνζεζίαο ηνπο, θαζώο θαη εάλ πξόθεηηαη γηα παιαηνύο ή λένπο
αζθαιηζκέλνπο.
Δζωηεπική διανομή:
1. Γξαθείν Γηνηθεηή
2. Γξαθείν Τπνδηνηθεηή
θ. Γ. Παηζνύξε
3. Γξαθείν Γελ.Γ/ληξηαο
Αζθ/θώλ Τπεξεζηώλ

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΓΟΝΣΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦΑΛΙΗ
Παηεζίσλ 30 - 101 70 Αζήλα
2. ΟΑΔΔ-ΣΔΒΔ
ΓΙΟΙΚΗΗ
Αγ.Κσλ/λνπ 5 - 104 31 Αζήλα
3. ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.)
ΓΙΟΙΚΗΗ
Αραξλώλ 27 - 104 39 Αζήλα
4. ΣΟΠΙΚΟ ΤΠΟΚ/ΜΑ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Γ.Δ.Η.
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
Μπιέξνπ 13 - 104 36 Αζήλα
5. ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟΜΑΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ
ΓΙΟΙΚΗΗ
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 1 - 185 31 Πεηξαηάο
6. Δ.Σ.Δ.Α.
ΓΙΟΙΚΗΗ
Πεηξαηώο 9-11, 105 52 Αζήλα
7. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
ΓΙΟΙΚΗΗ
Γηακαληνπνύινπ 10 - 117 43 Αζήλα
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