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Αζήλα, 19/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Σε απάληεζε εξωηεκάηωλ πνπ ηέζεθαλ από αηηνύζεο/ληεο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά
αλαπεξίαο ηεο παξ. 5.6 ηεο ππ' αξηζκ. πξωη. 5180/14-6-2018 Πξόζθιεζεο δηεπθξηλίδνπκε όηη:
1. Σύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ηόζν ζηελ αλωηέξω Πξόζθιεζε όζν θαη ζην Παξάξηεκα –
Αίηεζε απηήο νξίδνληαη ηα αθόινπζα:
«Εάν ε ενδηαθερόμενε μεηέρα (θαζώς θαη ε ανάδοτε μεηέρα) ανήθεη ζηεν ομάδα ΑμεΑ ή/θαη
ένα από ηέθνα ηες ή/θαη ο ζύδσγος
- με ποζοζηό αναπερίας 35% θαη άνω γηα ηε μεηέρα ή/θαη ένα από ηα ηέθνα ηες : απαηηείηαη
ανηίγραθο Βεβαίωζες Πηζηοποίεζες ηες Αναπερίας ζε ηζτύ από Κένηρο Πηζηοποίεζες
Αναπερίας (Κ.Ε.Π.Α.) με ηε τρονηθή δηάρθεηα ηζτύος θαη ηο ποζοζηό αναπερίας,
- με ποζοζηό αναπερίας 67% θαη άνω γηα ηο ζύδσγό ηες: απαηηείηαη ανηίγραθο Βεβαίωζες
Πηζηοποίεζες ηες Αναπερίας ζε ηζτύ από Κένηρο Πηζηοποίεζες Αναπερίας (Κ.Ε.Π.Α.) με
ηε τρονηθή δηάρθεηα ηζτύος θαη ηο ποζοζηό αναπερίας».
2. Πξνο δηεπθόιπλζε ηωλ δπλεηηθά ωθεινύκελωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γίλνληαη δεθηέο θαη νη
απνθάζεηο πξνζδηνξηζκνύ πνζνζηώλ αλαπεξίαο ζε αληίγξαθν, πνπ εμαθνινπζνύλ λα είλαη
ζε ηζρύ θαη νη νπνίεο εθδόζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΕΠΑ, δειαδή
νη απνθάζεηο ρνξήγεζεο πνζνζηώλ αλαπεξίαο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ 1-9-2011
από ηηο Α΄βαζκηεο Υγεηνλνκηθέο Επηηξνπέο ηωλ λνκαξρηώλ, ηεο πεξηθέξεηαο ή ηωλ Φνξέωλ
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάζε λόκηκε ρξήζε επ’
αόξηζηνλ, αλ πξόθεηηαη γηα επ’ αόξηζηνλ θξίζε, ή άιιωο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε
ηζρύο ηνπο, ρωξίο λα απαηηείηαη νη ελδηαθεξόκελνη λα εμεηάδνληαη εθ λένπ από ηηο Υγεηνλνκηθέο
Επηηξνπέο ηνπ ΚΕΠΑ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.
3. Σε θάζε πεξίπηωζε ελεκεξώλνπκε όιεο ηηο αηηνύζεο όηη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο,
ζα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ αλαπεξία θαη εάλ ηελ αίηεζε ηελ
ππνβάιεη ηξίην άηνκν πιελ ηεο κεηέξαο ζα πξέπεη λα έρεη θαη ην έγγξαθν δηθαζηηθήο
ζπκπαξάζηαζεο εθόζνλ ππάξρεη θαη απαηηείηαη.

