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ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

Θ Ε Μ Α: « Αύξηση ημερήσιου οσηλείου - Τροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ
για την περίθαλψη των παιδιών με ειδικές ανάγκεξ ασφ/νων μας σε συμβεβλημένα
και μη ιδρύματα του άρθρου 6 του Ν. 861/79 και
Διαδικασία έγκρισής του στους δικαιούχους, παιδιά ασφαλισμένων μας».

Με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 861/79 (ΦΕΚ 2/5-01-79 τ. Α) ορίζεται ότι
στην έννοια της παρεχόμενης από τους ασφαλιστικούς οργανισμού; περίθαλψη,
περιλαμβάνεται και ειδική εκπαίδευση ή επιμέλεια των αναπήρων ή
δυσπροσαρμόστων ατόμων ασφ/νων.
Με το άρθρο 22 του .. 997/79 (ΦΕΚ 287/28-12-79 τ. Α) προσδιορίζεται ο τρόπος
καθορισμού των καταβαλλομένων νοσηλείων - τροφείων από τους Ασφαλιστικού;
Οργανισμούς.
Το Δ .Σ . του ΙΚΑ με την υπ. αριθ. 8/2/201-2005 Απόφαση του, που εγκρίθηκε με
την υπ. αριθ.Φ 40021/3342/273 Απόφαση του Υπουργείου Εργασία; & Κοιν.
Ασφαλίσεων Φ ΕΚ 266 Τευχος Δεύτερο 1-3-2005. αύξησε το ύψος της
καταβαλλόμενη; από το ΙΚΑ δαπάνης για τα νοσήλεια - τροφεία.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι εξακολουθούν να ισχύουν:

1. Η υπ. αριθ. 121ΙΣυν.12/13-3-80 (ΦΕΚ418/28-4-86 τ. Β) Απόφαση του Δ.Σ. του
ΙΚΑ που καθορίζει τη συμμετοχή του ασφ/νου κατά 25% στη δαπάνη της ως
άνω περίθαλψης για ποσό πάνω των 11,74 ΕΥΡΩ ανα μήνα και περιορίζει τη
συμμετοχή των γονέων μόνο στο πρώτο παιδί, σε περίπτωση που έχουν
περισσότερα από ένα παιδί με ειδικέξ ανάγκεξ , που περιθάλπονται σε ειδικά
ιδρύματα



-3 -
:.•-

Σχετική: Η 249/93 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η
1966/94 αντίστοιχη ερμηνεία του Νομικού Συμβούλου ΙΚΑ ,

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χορήγηση του νοσηλείου - τροφείου με
τυχόν ταυτόχρονη 'Χορήγηση Πράξεων Θεραπείας για την ίδια πάθηση θεωρείται
διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί,

2) Αντίθετα με την παράγραφο 1 , πρόσθετη περίθαλιιιη με χορήγηση Πρά~εω v
Θεραπείας και Νοσηλείου - Τροφείου ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα
στα παιδιά με ιιικτή πάθηση ( κινητικέξ και νοητικές αναπηρίες) δύναται να
χορηγηθεί.
παρ,ΥδειΥμα : Εάν το ειδικό παιδί πάσχει από UΙKτ/ πάθηση. δηλαδή συνυπάρχουν
κινητικές αναπηρίες Κα/. νοητικά προβλήματα και περιθάλπεται σε ειδικό ίδρυμα
(συμβεβλημένο ή μη ) για το νοητικό του πρόβλημα, και του χορηγείται νοσήλειο -
τροφείο ,τότε δύναται να του χορηγηθούν και Πράξεις Θεραπεία; ε~λέoν , ϊΠJυ

θα αποβλέπουν στην αποκατάσταση αποκλειστικά και μόνο των κι\οτ(τικών του
αναπηριών, δηλαδή φυσικοθεραπείεξ , .:
Τότε η παροχή των φυσικοθεραπειών για την αποθεραπεία και αποκατάσταση των
κινητικών αναπηριών είναι άλλου είδουc: παροχής σε είδος από αυτή του
νοσηλείου - τροωείου 7Γουτου 7Γαρέχεταιγια την περίθαλψη του νοητικού του

~

• οβλήματος, και επομένως δεν θεωρείται διπλή παροχή σε είδοξ .
Ευνόητο είναι ότι. οι παραπάνω φυσικοθεραπείεξ πρέπει να εκτελo~νται εκτός

ωραρίου λει~ας του ειδικού ιδρύματος που παρέχει την εϊδική αγωγή-
εΏαιδευση , ,. ------_

r.

3) Ειδικό παιδί, που περιθάλπεται στη Ελληνική Εταιρία Προστασίας
Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) (είναι συμβεβλημένο ίδρυμα με
το ΙΚΑ ) και του χορηγείται το νοσήλειο - τροφείο , δ'~!δ'ικcff~~;:α:ιεπί πλέον
Πράξεις Θεραπείας, διότι από την σύμβαση μας το συγκεKΡΙUένOΊδρυμα
καλύπτει και τις δύο παροχές σε είδος (νοητικό και κινητικό του πρόβλημα) ,

4) Αναλυτικότερα σας διευκρινίζουμε .ότι διπλή παροχή σε είδος για ειδικό παιδί
με ΨP.i~·\:piι~!'kQM.Q!,i;Q προβλήματα .θεωρείται η χορήγηση νοσηλείου -
τροωείου με παράλληλη χορήγηση τουλάχιστον μίας ή περισσοτέρων εκ τω v
Πράξεων Θεραπείας: ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπείες ,
ειδική συμπεριφορά - κοινωνικοποίηση και ειδικών ψυχολογικών εξετάσεων και
επομένως δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ.

5) Επίσης, διπλή παροχή σε είδος για ειδικό παιδί με προβλήματα .et.@Jι~l
θεωρείται η παροχτΊ νοσηλείου - τροφείου (για αγωγή σε ίδρυμα κωφών) με
παράλληλη χορήγηση Πράξης θεραπείας - λογοθεραπείας διότι η ειδική
εκπαίδευση, που παρέχεται σ' αυτά τα ιδρύματα πρέπει απαραιτήτως να
περιλαμβάνει και λογοθεραπεία ( αναφέρεται στο Καταστατικό τους και στην Άδεια
λειτουργία; τους ).
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,..: 2.Ξ'f.~fξ91i.b1της δαπάνης σε ιδρύματα ( επιδοτούμενα ή μη από το Κράτος) , που
έχουν άδεια λειτουργία; για βαριές κινητικέ; και ψυχονοητικέξ αναπηρίας
(άσυλα),είναι άτομα με ειδικέ; ανάγκεξ, παιδιά ασφ/νων~.

Επισημαίνομε ότι ,εάν στα παραπάνω άτομα μεταβληθεί η ασφαλιστική ιδιότητα
του εμμέσου μέλους ως παιδί ασφ/νου μας ,που είναι ανίκανο για κάθε
βιοποριστική εργασία ,και χαρακτηρισθούν τα ίδια ως «συνταξιούχοι λόγω
θανάτου» εΕ.ακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του N.8611'79 ,άρθρο 6 και
επομένως καλύπτονται και με το νοσήλειο - τροφείο.

Α. ΙΔΡΥΜΑ ΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤ ΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ &
ΝΟΗΤΙΚΕΣ Α ΑΙΠΙΡΙΕΣ (Άσυλα)
1) Για τα Eπιδoτoύuεvα από το Κράτος Ιδρύματα

14 ΕΥΡΩ Χ 30 ημέρες τον μήνα (ή 31 ανάλογα με το μήνα)=420 ευρω -11,74
(σταθερό πόσο )= 408,26 ΕΥΡΩ.
Το [ΚΑ θα αποδίδει στον ασφ/νο μηνιαίως 408,26 ευρώ

(Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 136/16/17-4-2003 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ το
ποσοστό συμμετοχής για τα ασυλικά άτομα που περιθάλπονται σε ειδικά
ιδρύματα για βαριές σωματικέ; και νοητικές αναπηρία; (κρατικά ασυλα)
καταργήται, ενώ για τις υπόλοιπές περιπτώσεις ατόμων με ειδικέ; ανάγκεξ που
περιθάλπονται σε λοιπά ιδρύματα ανέρχεται στο 25%) .

2) Για τα Μη Επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδιωτικά ιδρύματα για βαριές
σωματικέ; ή νοητικές αναπηρίες (Άσυλα) , εφόσον βέβαια αυτά τα ιδρύματα
έχουν άδεια λειτουργία; από την αρμόδια Νομαρχία, για να περιθάλπουν παιδιά
χαρακτηρισμένο με « βαριά σωματική ή νοητική αναπηρία» και γνωμάτευση από
τα ΚΕΠΨΥ ( Ιατροπαιδαγωγικοί Σταθμοί) ΙΚΑ Αθηνών & Θεσ/νίκης Πάτρας για
κάτω των 18 χρόνων και από τις ΑΥΕ των Υποκ!των (σχετικό το υπ. αριθ.
Γ32/19/27-07-94 Γενικό 'Εγγραφό μας) για άνω των 18 χρόνων, ισχύει το ποσό
27,43 ΕΥΡΩ ημερησίως Χωρίς συμμετοχή του ασφ/νου.

Για τα άτομα της παραγράφου 1 & 2 δεν χορηγούνται KCiL Πράξεις Θεραπείας.

Β. Α Τ Ο Μ Α Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ω Ν .

1. Εσωτερικά:

9,15 ευρώ Χ 30 ημέρες(ή 31 αναλογά τον μήνα)= 274,5 ευρώ -11,74 (σταθερό)
= 262,75 ευρώ Χ 25% συμμετοχή ασφ/νου = 65,68 ΕΥΡΩ η συμμετοχή του
ασΦΙνου.

Το [ΚΑ αποδίδει στον ασφ/νο μηνιαΙως :

262,75 ευρώ - 65,68-= 197,07 ΕΥΡΩ.



- 7 -

r

Άπό την ίδια ημερομηνία 1-3-2005 το αποδοτέο ποσό στους ασφ/νους θα
υπολογίζεται από τα αρμόδια Υποκ!τα ( Υπηρεσίες Παροχών Ασθένεια; ) με βάση
τις κοινοποιημένες διατάξεις.

Αιτήσεις ασφ/νων μας που εκκρεμούν, θα κριθούν από την παραπάνω
ημερομηνία ,δηλαδή από 1-3-2005

Επισυνάπτεται πίνακας συμβεβλημένων ειδικών εκπαιδευτηρίων - ιδρυμάτων
με το ΙΚΑ , στα οποία οι ασφ/νοι οεν καταβάλλουν επιπλέον δαπάνη περίθαλψης
από αυτή που ανωτέρω ορίζεται.

Στα μη συμβεβλημένα ιδρύματα. το ΤΚΑ θα αποδίδει στουι::ασω/νου( τιι::τιμέι::που
ορίζει η Υπουρnκή Απόφαση .ανεCάρτnτα από το ποσό τ/ι:: δαπάvηc που αποδίδει
σε αυτά ο ασω/νοι:: uac: .

Με την εφαρμογή της παρούσης παύει να ισχύει η Εγκύκλιοι; 4012000 .

AΚPIBE~ ΑΝΤΤΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑ ΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑ.ιv(;..ιΙΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙοικ;..ιίΕΡΙΜΝΑΣ
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