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Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ 141770/22-12-2011 της Δ/νσης
Προστασίας ΑμεΑ, και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης
από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων
γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011), ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα
οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες
Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη
διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των
πολιτών.

Για τη χορήγηση του επιδόματος από την Πρόνοια για τον διαβήτη τύπου 1 αρκεί η
πιστοποίηση της πάθησης από τα ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή ποσοστού
αναπηρίας.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη
δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της
ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της
απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:
1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες
αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης
αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και
επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση
των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την
ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. μέσα
σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης
γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο
δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η
ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του
επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε
διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά
τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία
προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.
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Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι
νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας –
Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης – AIDS, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, Χανσενικών,
Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και
δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση επιδόματος.
Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την
αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.
Στη περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η
κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις
που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται
αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική
έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.
Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη λήψη του παρόντος.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η
ταλαιπωρία και κάθε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αναπήρων πολιτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ
Κατεβάστε την εκγύκλιο : &Theta;&Epsilon;&Mu;&Alpha;:
&Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;&omicron;&lambda;ή
&epsilon;&pi;&iota;&delta;&omicron;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &sigma;&epsilon;
&delta;&iota;&kappa;&alpha;&iota;&omicron;ύ&chi;&omicron;&upsilon;&sigmaf;
&pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;ά&tau;&omega;&nu;
&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ή&sigmaf;
&epsilon;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&sigma;&eta;&sigmaf; &Alpha;&mu;&epsilon;&Alpha;

Πηγή: ΕΛΟΔΙ

ΝΕΟ!!! Στις 15/5/2013, δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση
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για το επίδομα:
&Tau;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&pi;&omicron;ί&eta;&sigma;&eta
; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;έ&kappa;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf;
&upsilon;&pi;&rsquo; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;. &Gamma;4&alpha;/&Phi;.225/161/89
&kappa;&omicron;&iota;&nu;ή&sigmaf;
&upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;ή&sigmaf;
&alpha;&pi;ό&phi;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &laquo;&Pi;&epsilon;&rho;ί
&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ή&sigmaf;
&epsilon;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&sigma;&eta;&sigmaf; &Alpha;&tau;ό&mu;&omega;&nu;
&mu;&epsilon; &Epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;έ&sigmaf;
&Alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&epsilon;&sigmaf;&raquo;
&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&alpha;&theta;ί&sigma;&tau;&alpha;&tau;&alpha;&iota;
&omega;&sigmaf; &epsilon;&xi;ή&sigmaf;:
&laquo;&Epsilon;&nu;&tau;ά&sigma;&sigma;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;
&sigma;&tau;&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;
&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ή&sigmaf;
&epsilon;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&sigma;&eta;&sigmaf;
&Beta;&alpha;&rho;&iota;ά&sigmaf; &Alpha;&nu;&alpha;&pi;&eta;&rho;ί&alpha;&sigmaf;
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