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Γενικά
Οι οργανισμοί που εμπλέκονται  στην ανάπτυξη της μεθόδου

QQVD  επιθυμούν  να  πληροφορήσουν  τους  ανθρώπους  με
αναπηρίες, αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους,  για θέματα που
του  αφορούν  και  ρυθμίστηκαν  νομοθετικά  από  την  Πολιτεία.  Η
διαμόρφωση  της  Εθνικής  νομοθεσίας  είναι  μια  εξελισσόμενη
διαδικασία  και  αποτέλεσμα  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ
προκηρύξεων, διεθνών συνθηκών και συμβάσεων και προσπαθειών
επηρεασμού  της  εξουσίας  (lobbying). Ως  εκ  τούτου  η  εθνική
νομοθεσία  προσαρμόζεται  σε  διεθνή  κείμενα  και  παγκόσμιες
συνθήκες.  

Η παροχή ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ είναι το κορυφαίο μήνυμα όλων
των διακηρυκτικών κειμένων, που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από
ένα  μεγάλο  αριθμό  κανονιστικών  ρυθμίσεων,  κινήτρων,
διευκολύνσεων και  δράσεων της  δημόσιας  διοίκησης.  Και  οι  ίσες
ευκαιρίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση όλων
των ανθρώπων στην κοινωνία.

Θα προσπαθήσουμε πρώτα να κάνουμε μια αναφορά σε διεθνή
κείμενα  γιατί  αποτελούν  το  ακρογωνιαίο  λίθο  και  ακολούθως  θα
αναφερθούμε  στην  εθνική  μας  νομοθεσία  μόνο  σε  θέματα  που
αφορούν  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  με  τις  διαδικασίες  που
ακολουθεί η διοίκηση ώστε να γίνει και η εφαρμογή του νόμου. 

Διεθνές Δίκαιο
Πηγές αναφοράς από το Διεθνές Δίκαιο:

 Διεθνές Γραφείο Εργασίας, με ειδική αναφορά των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στην εργασία χωρίς διάκριση

 Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
εκ μέρους της Διεθνούς Κοινότητας

 Απόφαση  του  Οικονομικού  και  Κοινωνικού  Συμβουλίου
1990/96 με την οποία εγκρίθηκαν οι Πρότυποι Κανόνες για
την Εξίσωση των Ευκαιριών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Η  έγκριση  των  Προτύπων  Κανόνων  για  την  Εξίσωση  των
Ευκαιριών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, έγινε προκειμένου:

 να τονισθεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με το ζήτημα
της  αναπηρίας  προϋποθέτει  επαρκή  γνώση  και  εμπειρία
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πάνω στις συνθήκες και τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία

 να δοθεί  έμφαση στο ότι  η  διαδικασία μέσα στην οποία
κάθε  πλευρά  της  κοινωνικής  οργάνωσης  καθίσταται
προσβάσιμη  σε  όλους  αποτελεί  το  βασικό  στόχο  της
κοινωνικο – οικονομικής ανάπτυξης

 να  σημειωθούν  τα  κρίσιμα  σημεία  των  κοινωνικών
πολιτικών για την αναπηρία

 να  διαμορφωθούν  πρότυπα  διαμόρφωσης  της  πολιτικής
που  απαιτείται  για  την  επίτευξη  της  εξίσωσης  των
ευκαιριών,  έχοντας  υπόψη  τις  ευρύτατες  διαφορές
ανάμεσα στα διάφορα τεχνικά και οικονομικά επίπεδα , το
γεγονός  ότι  η  διαδικασία  πρέπει  να  αντανακλά  την  σε
βάθος  κατανόηση  του  πολιτιστικού  πλαισίου  μέσα  στο
οποίο αυτή διενεργείται, καθώς και το κρίσιμο ρόλο των
ατόμων με ειδικές ανάγκες σ’ αυτήν

 να  προταθούν  κρατικοί  μηχανισμοί  για  την  συνεργασία
μεταξύ  των  Κρατών,  των  οργάνων  του  Ο.Η.Ε.,  άλλων
διακυβερνητικών  φορέων  και  των  οργανώσεων  των
ατόμων με ειδικές ανάγκες

 να  προταθεί  ένας  αποτελεσματικός  μηχανισμός  για  την
παρακολούθηση της  διαδικασίας με  την  οποία τα  Κράτη
προσπαθούν να πετύχουν εξίσωση των ευκαιριών για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες.

        
Προϋποθέσεις για ίση συμμετοχή

Κανόνας 1. Ενημέρωση
Τα  Κράτη  πρέπει  να  λαμβάνουν  δράση  με  στόχο  την

ενημέρωση  της  κοινωνίας  για  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  τα
δικαιώματά  τους,  τις  ανάγκες  τους,  τις  δυνατότητές  του  και  τη
συνεισφορά τους..

Κανόνας 2.Ιατρική Περίθαλψη
Τα  Κράτη  πρέπει  να  διασφαλίζουν  την  παροχή

αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Κανόνας 3. Αποκατάσταση
Τα  Κράτη  πρέπει  να  διασφαλίζουν  την  παροχή  υπηρεσιών

αποκατάστασης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου αυτά να
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πετύχουν και να διατηρήσουν το καλύτερο επίπεδο αυτονομίας και
λειτουργικότητας.

Αυτό  πετυχαίνεται  με  την  ανάπτυξη  εθνικών προγραμμάτων
αποκατάστασης  που  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  βασική
επαγγελματική εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, ανάπτυξη αυτονομίας
και κατά περίσταση υπηρεσίες αξιολόγησης και καθοδήγησης.

Κανόνας 4. Υπηρεσίες Υποστήριξης
Τα Κράτη πρέπει να διασφαλίζουν τη δημιουργία και παροχή

υπηρεσιών  υποστήριξης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τεχνικών
βοηθημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να τα βοηθήσουν
στην αύξηση του επιπέδου αυτονομίας στην καθημερινή τους ζωή
και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.

  
Πεδία – Στόχοι για ίση συμμετοχή

Κανόνας 5. Πρόσβαση
Τα  Κράτη πρέπει:
 Να εισάγουν προγράμματα δράσης που να καταστήσουν το

φυσικό  περιβάλλον  προσβάσιμο  για  τα  άτομα  με  ειδικές
ανάγκες κάθε κατηγορίας

 Να αναλάβουν μέτρα για την πρόσβαση στην πληροφόρηση
και την επικοινωνία

Για  τα  άτομα  με  προβλήματα  όρασης  η  πρόσβαση  στην
πληροφόρηση  και  στην  επικοινωνία  επιτυγχάνεται  με  την  γραφή
Braille,  με  μεγάλο  τύπο  γραμμάτων  καθώς  και  με  υπηρεσίες
δακτυλογράφησης.

Η  εκπαίδευση  νοηματικής  γλώσσας  στην  εκπαίδευση  των
κωφών παιδιών,  στις  οικογένειές  τους  και  στις  κοινότητες  βοηθά
ώστε αυτά τα παιδιά να πληροφορούνται και να επικοινωνούν.

Όσο  για  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  θα  πρέπει  η  νέα
ηλεκτρονική  πληροφορία  και  τα  συστήματα  των  υπηρεσιών  που
προσφέρονται στο κοινό, να είναι είτε από την αρχή προσβάσιμα,
είτε  να  προσαρμόζονται  κατάλληλα.  Ακόμη  τα  άτομα  με  ειδικές
ανάγκες, οι οικογένειές τους και  οι υποστηρικτές τους, πρέπει να
έχουν  πλήρη  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  για  τη  διάγνωση,  τα
δικαιώματα και τις διαθέσιμες υπηρεσίες και προγράμματα, σε όλα τα
στάδια.
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Κανόνας 6. Εκπαίδευση
Τα Κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή της ισότητας των

ευκαιριών στην βασική, μέση και ανώτατη εκπαίδευση για τα παιδιά,
τους  νέους  και  τους  ενήλικες  με  ειδικές  ανάγκες,  σε  ενταγμένες
δομές.  Πρέπει  να φροντίζουν ώστε η εκπαίδευση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού
συστήματος.

Κανόνας 7. Απασχόληση
Τα Κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν την ανάγκη για τα άτομα με

ειδικές ανάγκες να ενδυναμωθούν, προκειμένου να είναι σε θέση να
ασκούν  τα  ανθρώπινα  δικαιώματά  τους,  ειδικά  στο  τομέα  της
εργασίας. Στις αστικές αλλά και στις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει
να έχουν ίσες ευκαιρίες για προαγωγική και επικερδή απασχόληση
στην αγορά εργασίας. 

Αυτό  συνεπάγεται  όχι  εμπόδια,  διακρίσεις,  προκαταλήψεις
εναντίον των ατόμων αυτών για απασχόληση . Τα Κράτη πρέπει να
στηρίζουν ενεργά την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην
ανοιχτή απασχόληση. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να προέλθει από
μια σειρά μέτρα , όπως η επαγγελματικά κατάρτιση, τα συστήματα
ποσοστώσεων, τα δάνεια ή επιχορηγήσεις για μικρές επιχειρήσεις, τα
αποκλειστικά συμβόλαια ή δικαιώματα προτεραιότητας παραγωγής,
οι  φοροαπαλλαγές,  οι  ευνοϊκές  συμβάσεις  και  άλλη  τεχνική  ή
οικονομική  βοήθεια  σε  επιχειρήσεις  που  απασχολούν  άτομα  με
ειδικές ανάγκες.

Κανόνας 8. Διατήρηση εισοδήματος και κοινωνική ασφάλιση
Τα Κράτη πρέπει να διασφαλίζουν επαρκές εισόδημα στα άτομα

με ειδικές ανάγκες τα οποία, εξαιτίας της αναπηρίας τους ή άλλων
παραγόντων  που  σχετίζονται  με  αυτήν,  έχασαν  προσωρινά  ή
υπέστησαν μείωση του εισοδήματός  τους ή στερούνται  ευκαιριών
απασχόλησης.

Τα  Κράτη  πρέπει  ακόμη  να  διασφαλίζουν  την  παροχή
εισοδήματος και την προστασία κοινωνικής ασφάλισης σε άτομα που
έχουν αναλάβει την φροντίδα ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες.

Τα επιδόματα πρέπει να διατηρούνται για όσο καιρό διατηρείται
και η αναπηρία, με τρόπο όμως που να μην αποθαρρύνεται το άτομο
να αναζητήσει εργασία.

Κανόνας 9. Οικογενειακή ζωή και προσωπική ακεραιότητα
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Τα  Κράτη  πρέπει  να  προωθούν  την  πλήρη  συμμετοχή  των
ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  στην  οικογενειακή  ζωή.  Πρέπει  να
προωθούν  το  δικαίωμα  τους  στην  ατομική  ακεραιότητα  και  να
φροντίζουν ώστε οι νόμοι να μην κάνουν διακρίσεις σε βάρος των
ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  σε  ότι  αφορά  τις  σεξουαλικές  τους
σχέσεις, τον γάμο και την πατρότητα / μητρότητα.

Οι υπηρεσίες ανακούφισης και εξυπηρέτησης πρέπει να είναι
διαθέσιμες  στις  οικογένειες  που έχουν άτομο με  ειδικές  ανάγκες.
Επίσης τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση με τους
υπολοίπους στις μεθόδους οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς
επίσης  και  σε  πληροφορίες  για  την  σεξουαλική  λειτουργία  του
σώματός τους, οι οποίες θα πρέπει να διατίθενται στην κατάλληλη
μορφή.

Κανόνας 10. Πολιτισμός
Τα Κράτη  πρέπει  να  φροντίζουν για  την  ισότιμη ένταξη  και

συμμετοχή  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  σε  πολιτιστικές
δραστηριότητες.

Τα  Κράτη  πρέπει  να  μεριμνούν  ώστε  τα  άτομα  με  ειδικές
ανάγκες  να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιούν την δημιουργικότητά
τους, το καλλιτεχνικό και πνευματικό τους δυναμικό, όχι μόνο για το
δικό τους όφελος, αλλά για τον εμπλουτισμό της κοινότητάς τους,
είτε  είναι  σε  αστική  είτε  σε  αγροτική  περιοχή.  Τέτοιες
δραστηριότητες είναι ο χορός, η μουσική, η λογοτεχνία, το θέατρο,
η  ζωγραφική  και  η  γλυπτική.  Ακόμη  πρέπει  να  προωθείται  η
προσπελασιμότητα  και  η  διαθεσιμότητα  χώρων  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών όπως είναι τα θέατρα, τα μουσεία ή
οι κινηματογράφοι και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Κανόνας 11. Αναψυχή και Αθλητισμός
Τα Κράτη πρέπει να προβούν σε μέτρα που θα καταστήσουν

τους χώρους αναψυχής και αθλητισμού, τα ξενοδοχεία, τις πλάζ, τα
γήπεδα,  τα  γυμναστήρια,  κ.λ.π.  προσβάσιμα  σε  άτομα  με  ειδικές
ανάγκες. 

Οι τουριστικές αρχές, τα ταξιδιωτικά γραφεί, τα ξενοδοχεία, οι
οργανώσεις εθελοντών και όλοι όσοι συμμετέχουν στην διοργάνωση
των δραστηριοτήτων αναψυχής ή ταξιδιών, πρέπει να προσφέρουν
τις  υπηρεσίες  τους  σε  όλους,  λαμβάνοντας υπόψη και  τις  ειδικές
ανάγκες των ατόμων με κάποια αναπηρία.
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Οι  αθλητικοί  σύλλογοι  πρέπει  να  ενθαρρύνονται  να  δημιουργούν
ευκαιρίες  συμμετοχής  και  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  στις
δραστηριότητές τους.

Κανόνας 12. Θρησκεία
Τα Κράτη πρέπει σε συνεργασία με τις θρησκευτικές αρχές να

προωθούν  μέτρα  για  την  κατάργηση  τω  διακρίσεων  και  την
πρόσβαση  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  σε  θρησκευτικές
δραστηριότητες

Τα Κράτη πρέπει να ενθαρρύνουν την ενημέρωση σε ζητήματα
αναπηρίας  στα  θρησκευτικά  ιδρύματα  και  τις  αντίστοιχες
οργανώσεις.  Πρέπει  ακόμη  να  ενθαρρύνουν  την  πρόσβαση  των
ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες στη θρησκευτική λογοτεχνία .

Μέτρα Εφαρμογής
Κανόνας 13. Πληροφόρηση και έρευνα
Τα  Κράτη  έχουν  την  τελική  ευθύνη  για  την  συλλογή  και

διάχυση της πληροφόρησης για τις συνθήκες ζωής των ατόμων με
ειδικές ανάγκες και για την προώθηση εκτεταμένης έρευνας για όλα
τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων που επηρεάζουν τη
ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.   

Τα  Κράτη  πρέπει  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  να
συγκεντρώνουν στατιστικά  στοιχεία  ως  προς  το  φύλλο και  άλλες
παραμέτρους σε ότι αφορά στις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με
ειδικές  ανάγκες.  Η  συλλογή  τέτοιων  στοιχείων  πρέπει  να
διενεργείται  σε  συνδυασμό  με  εθνικές  απογραφές  και  έρευνες.
Μπορεί ακόμη να εκτελείται σε στενή συνεργασία μεταξύ άλλων, με
πανεπιστήμια, ιδρύματα ερευνών και οργανώσεις ατόμων με ειδικές
ανάγκες.  Η  συλλογή  των  στοιχείων  πρέπει  να  περιλαμβάνει
ερωτήσεις για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που υπάρχουν.

Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας τράπεζας
πληροφοριών σχετικά με  την αναπηρία,  η οποία να περιλαμβάνει
στατιστικά  στοιχεία  για  τις  διαθέσιμες  υπηρεσίες  και  τα
προγράμματα.

Τα Κράτη πρέπει να διενεργούν και να επιδοτούν ερευνητικά
προγράμματα για κοινωνικά, οικονομικά και άλλα θέματα που έχουν
επίδραση στη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές
τους καθώς επίσης να διευκολύνουν την συμμετοχή των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στην συλλογή στοιχείων και την έρευνα.
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Τα  Κράτη  πρέπει  να  υποστηρίζουν  την  ανταλλαγή  των
αποτελεσμάτων της  έρευνας και  της  εμπειρίας  και  να  λαμβάνουν
μέτρα για την διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης σχετικά
με την αναπηρία, σε όλα τα διοικητικά και πολιτικά επίπεδα μέσα σε
κρατικά, περιφερειακά και τοπικά πλαίσια.

Κανόνας 14.  Σχεδιασμός πολιτικής και προγραμματισμός
Τα Κράτη θα μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα

σχετικά με την αναπηρία σε όλες τις σχετικές πολιτικές και εθνικά
προγράμματα.

Τα Κράτη πρέπει να εμπλέκουν τις οργανώσεις των ατόμων με
ειδικές ανάγκες σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων για σχέδια και
προγράμματα  που  αφορούν  ή  μπορούν  να  επηρεάσουν  την
οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Τα  ιδιαίτερα  θέματα  που  αφορούν  στα  άτομα  με  ειδικές
ανάγκες  πρέπει  να  ενσωματώνονται  στα  γενικά  αναπτυξιακά
προγράμματα και να μην αντιμετωπίζονται χωριστά.

Τα  Κράτη  πρέπει  να  διευκολύνουν  την  ανάπτυξη  από  τις
τοπικές κοινότητες, προγραμμάτων και μέτρων για άτομα με ειδικές
ανάγκες.  Ένας  τρόπος  για  να  επιτευχθεί  αυτό  είναι  η  κατάρτιση
εγχειριδίων ή καταλόγων και η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης
για το προσωπικό της τοπικής κοινότητας.

Κανόνας 15. Νομοθεσία
Τα Κράτη φέρουν την ευθύνη να θέτουν τις  νομικές βάσεις

που απαιτούνται ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να οδηγούν στην
επίτευξη του σκοπού της πλήρους συμμετοχής και ισότητας για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα Κράτη έχουν την υποχρέωση να καθιστούν τα άτομα με
ειδικές  ανάγκες  ικανά  να  ασκούν  τα  ατομικά  και  πολιτικά  τους
δικαιώματα,  σε  ισότιμη βάση με τους  υπόλοιπους πολίτες.  Ακόμη
οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι οργανώσεις των ατόμων με ειδικές
ανάγκες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας,
που αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και
στις διαδικασίες αξιολόγησης και τροποποίησης της νομοθεσίας.

Η εθνική νομοθεσία που αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες
μπορεί  να  παρουσιάζεται  σε  δύο  μορφές.  Τα  δικαιώματα  και  οι
υποχρεώσεις μπορεί να είναι ενσωματωμένα στη γενική  νομοθεσία
ή να αποτελούν ειδική νομοθεσία. Η  ειδική νομοθεσία για άτομα με
ειδικές ανάγκες μπορεί να θεσπιστεί με διάφορους τρόπους:

10



 Με  τη  δημιουργία  ξεχωριστής  νομοθεσίας  η  οποία  θα  αφορά
αποκλειστικά σε ζητήματα αναπηρίας.

 Με την συμπερίληψη ειδικών κεφαλαίων στην γενική νομοθεσία.
 Με σαφείς αναφορές στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα κείμενα

που χρησιμεύουν για την ερμηνεία της  ισχύουσας νομοθεσίας.

Κανόνας 16. Οικονομικές πολιτικές
Τα Κράτη φέρουν την οικονομική ευθύνη για την υλοποίηση

των εθνικών προγραμμάτων και μέτρων που θα συμβάλλουν στην
εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  για  ίσες  ευκαιρίες
πετυχαίνεται,  όταν  τα  Κράτη θα προβλέψουν και  δαπάνες για  τα
άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  στους  προϋπολογισμούς  όλων  των
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών οργάνων.

Προκειμένου  να  ενθαρρυνθεί  και  να  υποστηριχτεί  η  ισότιμη
συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, τα Κράτη
θα πρέπει να μελετούν το ενδεχόμενο λήψης οικονομικών μέτρων
όπως  χορήγηση  δανείων,  φοροαπαλλαγές,  ειδικά  ταμεία  για  την
αναπηρία  που  θα  επιδοτεί  ποικίλα  σχέδια  –  πιλότους  και
προγράμματα αυτοβοήθειας.

Κανόνας 17. Συντονισμός δράσεων
Τα Κράτη είναι υπεύθυνα για την ίδρυση και ενίσχυση εθνικών

συντονιστικών επιτροπών ή συναφών οργάνων που θα λειτουργούν
ως εθνικά σημεία αναφοράς για τα ζητήματα της αναπηρίας.

Ένας συνδυασμός από εκπροσώπους ιδιωτικών και δημοσίων
φορέων θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιτυχημένη δια – τομεακή
και διεπιστημονική σύνθεση.

Οι  οργανώσεις  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  πρέπει  να
μπορούν  να  ασκούν  σημαντική  επιρροή  στην  εθνική  επιτροπή
συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αντιμετώπιση
των θεμάτων τους.

Ως προς την εθνική επιτροπή συντονισμού, θα πρέπει αυτή να
είναι εφοδιασμένη με την απαραίτητη αυτοδυναμία και τους πόρους
ώστε να εκπληρώνει το έργο της. Θα πρέπει επίσης να λογοδοτεί
στο υψηλότερο κυβερνητικό όργανο.

Κανόνας 18.Οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Τα  Κράτη  πρέπει  να  αναγνωρίζουν  το  δικαίωμα  των

οργανώσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες να εκπροσωπούν τα
άτομα με αναπηρίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Τα Κράτη πρέπει ακόμη να αναγνωρίζουν τον συμβουλευτικό
ρόλο των οργανώσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη λήψη
των αποφάσεων για ζητήματα σχετικά μη την αναπηρία.

Οι  οργανώσεις  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  παίζουν
σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής για την αναπηρία
και γι’  αυτό τα Κράτη πρέπει  να τις  στηρίζουν οικονομικά και  να
επικοινωνούν με αυτές.

Ο  ρόλος  των  οργανώσεων  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες
είναι να διαπιστώνουν ανάγκες και προτεραιότητες, να συμμετέχουν
στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών
και των μέτρων που σχετίζονται με τη ζωή των ατόμων με ειδικές
ανάγκες και να συνεισφέρουν στην ενημέρωση της κοινής γνώμης
και στην επίτευξη των συναλλαγών.

Κανόνας 19. Εκπαίδευση προσωπικού.
Τα  Κράτη  είναι  υπεύθυνα  για  την  διασφάλιση  επαρκούς

εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα, του προσωπικού που εμπλέκονται
στον σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών που
αφορούν στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι αρχές της πλήρους συμμετοχής και της ισότητας πρέπει να
λαμβάνονται  υπόψη  όταν  πρόκειται  για  την  κατάρτιση
επαγγελματιών  και  την  παροχή  πληροφόρησης  στο  χώρο  της
αναπηρίας  και  στα  γενικά  προγράμματα  κατάρτισης.  Τα
προγράμματα<κατάρτισης πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με
τις  οργανώσεις  των ατόμων με  ειδικές  ανάγκες  και  τα  άτομα  με
ειδικές ανάγκες πρέπει να συμμετέχουν ως δάσκαλοι, εκπαιδευτές ή
σύμβουλοι στα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού.

Ο  ρόλος  δε,  των  κοινωνικών  λειτουργών  είναι  στρατηγικής
σημασίας ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κανόνας  20.  Παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  των
προγραμμάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατά την εφαρμογή
των κανόνων.

Τα Κράτη είναι υπεύθυνα για την συνεχή παρακολούθηση και
αξιολόγηση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που αφορούν στην
εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τα Κράτη πρέπει  να αναπτύσσουν και  να υιοθετούν ορολογία και
κριτήρια για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που
σχετίζονται με την αναπηρία.
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Τα κριτήρια και η ορολογία αυτή πρέπει να διαμορφώνονται σε
συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα
πρώτα στάδια σύλληψης και σχεδιασμού.

Πρέπει  να  υπάρχει  συμμετοχή  των  Κρατών  σε  διεθνείς
συνεργασίες για τον καθορισμό κοινών προτύπων αξιολόγησης που
γίνεται σε εθνικό επίπεδο.
Η αξιολόγηση των ποικίλων προγραμμάτων στο χώρο της αναπηρίας
πρέπει  να  εντάσσεται  στο  στάδιο  του  σχεδιασμού,  έτσι  ώστε  να
μπορεί να αξιολογείται η συνολική τους επάρκεια στην εκπλήρωση
των στόχων τους.

Κανόνας 21. Τεχνική και οικονομική συνεργασία.
Τα Κράτη, βιομηχανικά και αναπτυσσόμενα, έχουν την ευθύνη

να συνεργάζονται και να λαμβάνουν μέτρα για την βελτίωση των
συνθηκών  διαβίωσης  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

Στα  γενικά  αναπτυξιακά  προγράμματα  πρέπει  να
ενσωματώνονται  μέτρα  για  την  επίτευξη  της  εξίσωσης  των
ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για τους πρόσφυγες
με αναπηρίες.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις μορφές
τεχνικής  και  οικονομικής  συνεργασίας,  διμερούς  και  πολυμερούς,
κυβερνητικής και μη.

Όταν  σχεδιάζονται  και  ανανεώνονται  προγράμματα  τεχνικής
και οικονομικής συνεργασίας, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών πάνω στην κατάσταση
των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες.  Είναι  πρωταρχικής  σημασίας  τα
άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οργανώσεις τους να γνωμοδοτούν
όταν  σχεδιάζονται  αναπτυξιακά  προγράμματα  για  τα  άτομα  με
ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα στην δημιουργία,
εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.

Κανόνας 22. Διεθνής συνεργασία.
Τα  Κράτη  πρέπει  να  συμμετέχουν  ενεργά  σε  διεθνείς

συνεργασίες  που  αφορούν  σε  πολιτικές  για  την  εξίσωση  των
ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα  Κράτη  πρέπει  να  ενθαρρύνουν  και  να  στηρίζουν  την
ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ:

 Μη  κυβερνητικών  οργανώσεων  που  ασχολούνται  με  την
αναπηρία
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 Ερευνητικών  ινστιτούτων  και  μεμονωμένων  ερευνητών  που
ασχολούνται με ζητήματα αναπηρίας

 Εκπροσώπων  σχετικών  προγραμμάτων  και  ομάδων
επαγγελματιών του χώρου

 Οργανώσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες
 Εθνικών συντονιστικών επιτροπών

Διεθνή Δίκαια για την Αναπηρία
Α.  Κοινοτικός  Χάρτης  των  θεμελιωδών  Κοινωνικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 1990 και ιδιαίτερη

σημασία  για  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  έχει  το  άρθρο  26  του
χάρτη που αναφέρεται στα πρόσθετα ευεργετήματα που πρέπει να
απολαμβάνουν και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη
μέλη για την κοινωνική τους ένταξη.

Άρθρο 26 Ανάπηροι
Κάθε ανάπηρο άτομο, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη

φύση της  αναπηρίας  του,  πρέπει  να  απολαμβάνει  συγκεκριμένων
πρόσθετων ευεργετημάτων με σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελματική
και  κοινωνική  ένταξή  του.  Τα  ευεργετήματα  αυτά  πρέπει  να
αφορούν,  ανάλογα  με  τις  ικανότητες  των  ενδιαφερομένων,  την
επαγγελματική  εκπαίδευση,  την  εργονομία,  την  δυνατότητα
πρόσβασης, την κινητικότητα, τα μεταφορικά μέσα και την κατοικία.

Β. Διακήρυξη των δικαιωμάτων των αναπήρων ατόμων
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προκηρύσσει την

9/12/1975  (απόφαση  3447)  αυτή  την  διακήρυξη  με  σκοπό  να
χρησιμοποιηθεί  σαν  κοινή  βάση  και  πλαίσιο  αναφοράς  για  την
προστασία των δικαιωμάτων.

Η  Διακήρυξη  αυτή  αρχίζει  με  τον  ορισμό  του  «αναπήρου
ατόμου» και στη συνέχεια απαριθμεί  μια σειρά δικαιωμάτων βάση
των οποίων  θα  μπορέσει  το  ανάπηρο  άτομο  να  συμμετέχει  στην
κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή.

Γ. Η Διακήρυξη SUNDBERG για τα ανάπηρα άτομα
Η Διακήρυξη SUNDBERG, αποτελεί το τελικό κείμενο Διεθνούς

Διάσκεψης που οργάνωσε στην Μαλάγα της  Ισπανίας η Ισπανική
Κυβέρνηση και η Unesco το 1981. 
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Η  διακήρυξη  αυτή  υπογραμμίζει  ότι  η  πρόληψη  είναι  μια
μορφή  δράσης  ιδιαίτερης  σπουδαιότητας  και  ότι  θα  πρέπει  να
υλοποιηθούν  οι  στρατηγικές  που  είναι  βασισμένες  πάνω  στις
σύγχρονες  αντιλήψεις,  ώστε  να  αποφευχθούν  οι  αναπηρίες
παρέχοντας συγκεκριμένα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε άτομο την
ευκαιρία να επωφελείται από τις αναγκαίες υπηρεσίες.

Επιμένει στο ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν στο μεγαλύτερο
δυνατό  βαθμό  η  επαναπροσαρμογή  και  η  ένταξη  των  αναπήρων
ατόμων στην κοινωνία. Οι Κρατικές Αρχές, οι ειδικές οργανώσεις και
η  κοινωνία  στο  σύνολό  της  θα  πρέπει  να  λάβουν  υπόψη  στον
καταρτισμό κάθε βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης δράσης για τα
ανάπηρα άτομα τις  βασικές  Αρχές  της:  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ΕΝΤΑΞΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  και
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.   

Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων
με Αναπηρία

Θεσμός της κάρτας αναπηρίας. Ν 2430/1996
  
  Άρθρο 1

1. Η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται  Ημέρα των Ατόμων με
ειδικές ανάγκες.

2. Η Εθνική Συνομοσπονδία Aτόμων με Ειδικές Ανάγκες υποβάλει
κάθε  έτος  στον  Πρόεδρο  της  Βουλής  των  Ελλήνων  έκθεση
αναφερομένη στην εν γένει αντιμετώπιση των ανθρωπίνων και
κοινωνικών δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην
Ελλάδα.

Άρθρο 2
1. Η Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και  οι  εκδηλώσεις που

γίνονται  γι’  αυτήν  τελούν  υπό  την  αιγίδα  της  Βουλής  των
Ελλήνων.

2. Η Εθνική  Συνομοσπονδία  Ατόμων  με  Ειδικές  Ανάγκες  ως  η
αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ατόμων με ειδικές ανάγκες,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους
λοιπούς  συναρμόδιους  δημόσιους  φορείς,  οργανώνει  τις
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την 3η Δεκεμβρίου, κάθε
έτος. Η Εθνικά Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει
την  ευθύνη  για  τον  προσδιορισμό  του  χαρακτήρα  των
εκδηλώσεων αυτών και του περιεχομένου τους. Οι εκδηλώσεις
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αυτές  χρηματοδοτούνται  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και
Πρόνοιας μέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό
στον προϋπολογισμό του.
Στο επόμενο 4 άρθρο αναφέρεται ότι συνιστάται μία επιτροπή,

η οποία έχει ως σκοπό την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής
του παγκόσμιου προγράμματος δράσης και των επίσημων κανόνων
δράσης για ίσες ευκαιρίες που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ , έτος
1993, στην 47η Ολομέλειά της, για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Την
εκπόνηση  ε  αυτή  την  υποβάλει  στον  Πρόεδρο  της  Βουλής  των
Ελλήνων.

Τέλος το 5ο άρθρο καθιερώνει την ισόβια ή προσωρινή κάρτα
αναπηρίας.

Κοινωνική Πρόνοια - Υγεία

Ασφαλιστικός φορέας ΙΚΑ

Ιατρική περίθαλψη ασφαλισμένων του ΙΚΑ
   
(περίπτωση  προσφυγής  σε  ιδιώτη  γιατρό  λόγω  επείγοντος
περιστατικού)   

Θεσμικό πλαίσιο:

   Άρθρο 41 & 4 του Α.Ν. 1846/51

   Προϋποθέσεις:

 Η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας
 Η  γνώμη  του  ελεγκτή  γιατρού  για  το  επείγον  της

περίπτωσης  ή  η  γνώμη  του  υγειονομικού  οργάνου  ότι  δεν
γίνεται η εξέταση στα ιατρεία του Ιδρύματος 

 Η Αναγγελία του περιστατικού (3 ημέρες,  7 ημέρες ή 1
μήνας).
Διαδικασία:

(άρθρο 5 και 10 του Κανονισμού Ασθενείας).
Η ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του

ΙΚΑ παρέχεται  από αρμόδια υγειονομικά όργανα του Ιδρύματος ή
από  συμβεβλημένους  με  το  Ίδρυμα  γιατρούς  και  μόνο  στις
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περιπτώσεις που οι ασθενείς ασφαλισμένοι προσφεύγουν σε ιδιώτη
γιατρό  λόγω επείγοντος περιστατικού ή γιατί δεν είναι δυνατή για
οποιονδήποτε  λόγο  η  παροχή  ιατρικής  περίθαλψης  από  τα
υγειονομικά όργανα του Ιδρύματος, αποδίδεται η δαπάνη σύμφωνα
πάντοτε  με  το  ελάχιστο  όριο  της  κρατικής  διατίμησης  που
καθορίζεται με προεδρικά διατάγματα.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Η  συμμετοχή  του  ασφαλισμένου  κατά  20% διατηρείται  στις

περιπτώσεις  που  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  απόδοσης  δαπάνης
για  παρακλινικές  εξετάσεις  που  γίνονται  σε  μη  συμβεβλημένα
εργαστήρια  χωρίς  παραπομπή  από  υγειονομικό  όργανο  του
Ιδρύματος.
Δικαιολογητικά:
 αίτηση έκτακτης περίθαλψης
 παραπεμπτικό ή όχι
 αποδείξεις
Αρμόδια υπηρεσία:
Τμήμα Παροχών Ασθενείας
 

Νοσηλεία ασφαλισμένων του ΙΚΑ στο εξωτερικό

(παραμονή σε νοσοκομείο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 3α Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης και τις διατάξεις
της Φ7/οικ. 15/ 7.1.97 (ΦΕΚ 22/97 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 39 του Ν. 1759/88.
Προϋποθέσεις:
Δικαιούχοι είναι οι άμεσα, έμμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχου.
Διαδικασία:
Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ εγκρίνεται με
απόφαση του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του
τόπου  κατοικίας  των  μετά  από  αιτιολογημένη  γνωμάτευση  της
Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού.
Δικαιολογητικά:

 αίτηση του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
 γνωμάτευση  γιατρού  Διευθυντή  κλινικής  Κρατικού

Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής της αντίστοιχης με
την πάθηση ειδικότητας που να αναφέρει ότι η πάθησή του δεν
αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα.

Πρόσθετες πληροφορίες:
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Καλύπτει τα εισιτήρια και έξοδα διαμονής – διατροφής του ασθενή
και του συνοδού καθώς και ολόκληρη την δαπάνη νοσηλείας.
Σε περίπτωση μεταμόσχευσης αναλαμβάνει και τη δαπάνη νοσηλείας
του δότη.
Δεν  καταβάλλεται  δαπάνη για  νοσηλεία  σε  ιδιωτικές  κλινικές  του
εξωτερικού, εκτός από περιστατικά που αφορούν παιδιά (μέχρι 14
ετών).
Η νοσηλεία  σε  χώρα εκτός  Ευρώπης  εγκρίνεται  μόνο  εφόσον  το
συγκεκριμένο περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι παροχών ασθενείας προμηθεύονται
είδη πρόσθετης περίθαλψης κατά την διάρκεια νοσηλείας τους στο
εξωτερικό με δαπάνες του ΙΚΑ, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την δαπάνη
της αγοράς τους χωρίς να απαιτείται ειδική γνωμάτευση γι’  αυτά,
αποδίδεται ολόκληρη η δαπάνη, χωρίς παρακράτηση συμμετοχής.    
Αρμόδια υπηρεσία:
Το  Περιφερειακό  Υποκατάστημα  ΙΚΑ  του  τόπου  κατοικίας  του
ασφαλισμένου.

Πρόσθετη περίθαλψη ασφαλισμένων του ΙΚΑ
        
   (ορθοπεδικά  είδη,  πρόσθετα  μέλη  του  σώματος,  καρότσια,
στρώματα)
Δικαιούχοι:
Τόσο οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ιδρύματος όσο
και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Θεσμικό πλαίσιο:
Άρθρο 28 Κανονισμού Ασθενείας ΙΚΑ
Προϋποθέσεις:

 ασφαλιστική ικανότητα
 γνωμάτευση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου
 να ανήκει το είδος στα είδη που χορηγεί το ΙΚΑ

Διαδικασία:
Τα υγειονομικά όργανα που είναι αρμόδια να γνωματεύσουν για την
χορήγηση ειδών πρόσθετης περίθαλψης αναφέρονται στο άρθρο 28
του Κανονισμού Ασθενείας (Κ.Α.) και είναι, για μεν τα συνήθη είδη

 ο θεραπευτής γιατρός και
 ο ελεγκτής γιατρός,

για δε τα μη συνήθη είδη, αρμόδια όργανα είναι
 ο θεραπευτής γιατρός και
 η ΑΥΕ του Υποκαταστήματος (Εγκ. 200/79).
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Επιπλέον  για  τα  χέρια,  πόδια,  καρότσια  ειδικού  τύπου  και  το
ηλεκτρονικό ποδήλατο Τ – ΜΟΤΟΜΕD, γνωματεύουν και οι Έκτακτες
Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα
(Γ.Ε. Π04/ 3 / 1162 / 18.2.85, Εγκ. 41/97).
Τα  είδη  πρόσθετης  περίθαλψης  χορηγούνται  ή  απευθείας  από  το
Ίδρυμα ή μέσω των συμβεβλημένων προμηθευτών.
Για ορισμένα είδη πρόσθετης περίθαλψης που παρουσιάζουν μεγάλη
κίνηση,  παρέχεται  στους  δικαιούχους  η  δυνατότητα  να  τα
προμηθεύονται από το ελεύθερο εμπόριο και να τους αποδίδεται:
 σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση, η τιμή της σύμβασης
 σε  περίπτωση  έλλειψης  σύμβασης,  η  τιμή  κρατικού

εργοστασίου και
 σε  περίπτωση  που  το  συγκεκριμένο  είδος  δεν

κατασκευάζεται από το κρατικό εργοστάσιο, η τιμή που καθορίζει
του Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ιδρύματος.

Τα  είδη  τα  οποία  δεν  υπάγονται  σε  καμία  από  τις  παραπάνω
περιπτώσεις,  οι  δικαιούχοι  τα  προμηθεύονται  από  το  ελεύθερο
εμπόριο και το Ίδρυμα αναλαμβάνει την οικονομικότερη δυνατή τιμή
της αγοράς.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι παροχών ασθενείας προμηθεύονται
είδη πρόσθετης περίθαλψης κατά την διάρκεια νοσηλείας τους στο
εξωτερικό με δαπάνες του ΙΚΑ, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την δαπάνη
της αγοράς τους χωρίς να απαιτείται ειδική γνωμάτευση γι’  αυτά,
αποδίδεται ολόκληρη η δαπάνη, χωρίς παρακράτηση συμμετοχής.    
  Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι προμηθεύονται τα είδη περίθαλψης
από  την  αγορά  του  εξωτερικού,  με  δική  τους  πρωτοβουλία,  το
Ίδρυμα αποδίδει:
 την  τιμή  του  τιμολογίου,  εάν  το  είδος  δεν  κυκλοφορεί  στην

ελληνική αγορά .
 την τιμή που αποδίδει στους δικαιούχους που τα προμηθεύονται

από την αγορά του εσωτερικού όταν κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά

και  στις  δύο  όμως  περιπτώσεις,  είναι  απαραίτητη  η  γνώμη  των
αρμόδιων  υγειονομικών  οργάνων  και  παρακρατείται  το  ανάλογο
ποσοστό συμμετοχής.
Ορισμένα  είδη  πρόσθετης  περίθαλψης  τα  οποία  μπορούν  να
επαναχρησιμοποιηθούν, χορηγούνται από το Ίδρυμα με δανεισμό.
Η κυριότητα των ειδών που χορηγούνται με δανεισμό ανήκει στο
Ίδρυμα και για το σκοπό αυτό παρακρατείται από τους δικαιούχους
ποσοστό 10% επί της αξίας τους για εγγύηση καλής χρήσης του
παραδιδόμενου είδους.
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Πρόσθετες πληροφορίες:
Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση των ειδών πρόσθετης περίθαλψης
που υπόκειται σε φυσιολογική φθορά, γίνεται όπως και η διαδικασία
της αρχικής χορήγησης και η σχετική δαπάνη υπόκειται σε ανάλογη
συμμετοχή ανάλογα με το  είδος.  (  ΓΕ /  124463 /  10.5.82,  Εγκ.
45/99).
Η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος είναι  η μόνη αρμόδια που θα
γνωματεύσει για την αντικατάσταση ή την επισκευή των προσθέτων
ειδών.  Σε  περίπτωση  όμως  που  τα  Υγειονομικά  Όργανα  που
γνωμάτευσαν για την αρχική χορήγηση μπορούν να διαπιστώσουν
την φυσιολογική φθορά, η διαπίστωση θα γίνεται από αυτά και όταν
αυτό  είναι  αδύνατο,  θα  γίνεται  από  τους  εμπορικούς
αντιπροσώπους.
Η  συχνότητα  αντικατάστασης  δεν  ρυθμίζεται  με  διάταξη,  αλλά
ανάλογα με το είδος καθορίζεται κάθε φορά και ένα εύλογο χρονικό
διάστημα.
Ειδικά:
 για τα γυαλιά και τους φακούς επαφής η αντικατάσταση γίνεται

μετά την διετία μόνο αν αλλάξει η οπτική οξύτητα (άρθρο 29 του
Κανονισμού Ασθενείας)

 για την περούκα η αντικατάσταση γίνεται μετά το χρόνο, εφόσον
έχει φθαρεί ολοκληρωτικά ( Εγκ. 39/88)

 για τα ακουστικά η αντικατάσταση για συνήθη χρήση γίνεται μετά
την τετραετία και σε περίπτωση αλλαγής της ακουστικής οξύτητας
μετά τη διετία ( Εγκ. 25/93).

 
       
Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας (Ε.Α.Α) Ασφαλισμένων
τουΙ.Κ.Α

Θεσμικό πλαίσιο:
ΑΝ. 1846/51 άρθρο 29 &1

Προϋποθέσεις:
Το  ποσό  της  καταβαλλόμενης  βασικής  σύνταξης  λόγω αναπηρίας
προσαυξάνεται  κατά  50%,  εφόσον  ο  συνταξιούχος  βρίσκεται
διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και
συμπαράσταση άλλου προσώπου
Το Ε.Α.Α.  δικαιούνται  και  οι  συνταξιούχοι  λόγω γήρατος,  εφόσον
είναι τυφλοί.
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Διαδικασία:
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  στο
Υποκατάστημα  του  ΙΚΑ  του  τόπου  μόνιμης  κατοικίας  τους.  Στην
συνέχεια,  παραπέμπονται  για  εξέταση  στις  αρμόδιες  Υγειονομικές
Επιτροπές του ΙΚΑ.

Δικαιολογητικά

 Αίτηση
 Απόκομμα σύνταξης ή απόφαση συνταξιοδότησης
 Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του

ΙΚΑ, η οποία να αναφέρει την πάθηση του συνταξιούχου 

Χορήγηση παραπληγικού επιδόματος σε Ασφαλισμένους του ΙΚΑ

Ν. 1140/81 άρθρο 42

  Προϋποθέσεις
Το παραπληγικό επίδομα χορηγείται:
Α)στους συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον
πάσχουν  από  παραπληγία  –  τετραπληγία  με  ποσοστό  αναπηρίας
67%
Β)  στους  ασφαλισμένους  που  πάσχουν  από  παραπληγία  –
τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και έχουν πραγματοποιήσει
350  ημερομίσθια  τα  τελευταία  4  χρόνια,  δηλ.  τα  αμέσως
προηγούμενα  της  υποβολής  της  αίτησης,  από  τα  οποία  50
ημερομίσθια να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το
προηγούμενο 15μηνο ή 1000 ημερομίσθια οποτεδήποτε και
Γ) στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, που πάσχουν από
παραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και ο ασφαλισμένος έχει
συμπληρώσει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις.

Διαδικασία
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  στο
Υποκατάστημα  ΙΚΑ  του  τόπου  μόνιμης  κατοικίας  τους.  Στην,
συνέχεια  παραπέμπονται  για  εξέταση  στις  αρμόδιες  Υγειονομικές
Επιτροπές του ΙΚΑ.

Δικαιολογητικά
 Έντυπη αίτηση
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 Ασφαλιστικό  βιβλιάριο  του  ασφαλισμένου,  αν  ο  αιỸών  είναι
ασφαλισμένος και απόφαση συνταξιοδότησης αν ο αιτών είναι
συνταξιούχος

 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  ο  δικαιούχος  δεν
νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής

 Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από γιατρό του
ΙΚΑ, η οποία να αναφέρει την πάθηση του δικαιούχου.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Ενιαίο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων

Απόφαση αριθ. 2928/1999 (ΦΕΚ 2065 Β΄/ 24.11.1999)

Α. Καθορισμός δικαιούχων

Δικαιούχοι  δωρεάν  ιατροφαρμακευτικής  και  νοσοκομειακής
περίθαλψης από τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.,  τα Κέντρα Υγείας,  τα
Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα Ιδιωτικού
Δικαίου που επιχορηγούνται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, είναι
τα άτομα τα οποία διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι
ανασφάλιστα  και  έχουν  ετήσιο  εισόδημα  κάτω  των  4500  ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε
ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.
Το  καθορισθέν  αυτό  εισόδημα,  αυξάνεται  κατά  50%  στις
περιπτώσεις  πασχόντων  από  βαριά  ανίατα  ή  δυσίατα  νοσήματα,
όπως αυτά καθορίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και
το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Ανεξαρτήτως  εισοδήματος  δικαιούχοι  ιατροφαρμακευτικής  και
νοσοκομειακής περίθαλψης, είναι οι παρακάτω κατηγορίες:
 παιδιά που εγκαταλείπονται σε Ιδρύματα
 Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των

οικογενειών τους
 Μοναχοί και λαϊκοί Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των

Πατριαρχείων
 Ενήλικες κρατούμενοι και ανήλικοι σε αναμορφωτήρια
 Αλλοδαποί  γιατροί  υπότροφοι  Ελληνικού  Κράτους  και  τα  μέλη

των οικογενειών τους.
 Ομογενείς και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.
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Οι  δικαιούχοι  εφοδιάζονται  με  βιβλιάριο  ανασφάλιστου  (ειδικού
τύπου)  και  εγγράφονται  στο  Ενιαίο  Μητρώο  Ανασφαλίστων  και
Οικονομικά  Αδυνάτων  που  τηρείται  στο  Υπουργείο  Υγείας  και
Πρόνοιας – Διεύθυνση Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων.

Β. Δικαιολογητικά: 

Για όλες τις κατηγορίες
 Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία Πρόνοιας

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Φωτοτυπίες των μελών για τα οποία θα εκδοθεί βιβλιάριο
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται

ότι  όλα τα  στοιχεία  που προσκομίζονται  είναι  αληθή,  ότι  είναι
ανασφάλιστος και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική
του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο
στην Υπηρεσία έκδοσής του.   

Επιπλέον  οι  δικαιούχοι  ιατροφαρμακευτικής  και  νοσοκομειακής
περίθαλψης  λόγω  χαμηλού  εισοδήματος  και  όχι  λόγω  ειδικής
κατηγορίας, θα πρέπει ακόμη να προσκομίσουν:
 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος

του προηγούμενου έτους αυτού που υποβάλλεται  η αίτηση και
αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος έτους.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή
φορολογικής  δήλωσης,  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.
1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή
όμοιου αντιτύπου για τον σχετικό έλεγχο.

 Αντίγραφο  του  εντύπου  Ε9  (δήλωση  ακίνητης  περιουσίας)
θεωρημένο  από  την  Δ.Ο.Υ.,  εφόσον  από  την  δήλωση  φόρου
εισοδήματος προκύπτουν σχετικά στοιχεία. 

 Βεβαίωση
I )  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας για τυχόν επιδότηση και
το ύψος αυτής για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του και
II )   του  Ο.Γ.Α.  προκειμένου  για  δικαιούχο  που  εμπίπτει  στις
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2459/97 που αφορά επίδομα τρίτου
παιδιού, επίδομα πολύτεκνου ή σύνταξη.
 Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
 Οι  δικαιούχοι  με  προσαύξηση  των  οικονομικών  κριτηρίων  θα

προσκομίζουν  βεβαίωση  υπογεγραμμένη  από  τον  Διευθυντή  ή
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Επιμελητή  Α’  της  νοσηλευτικής  μονάδας,  που νοσηλεύτηκαν  ή
νοσηλεύονται,  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  το  είδ 䁡 ς  της
ασθένειας,  η  έκταση  νοσηλείας  και  το  πιθανόν  κόστος
αντιμετώπισής της.

 Βεβαίωση μη ασφάλισης  από τον  αρμόδιο  ασφαλιστικό  φορέα,
ανάλογα με το επάγγελμα που δηλώνεται.

 Επί  πλέον  στην  υπεύθυνη  δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  δεν
υπάρχουν  εισοδήματα  από  συντάξεις  ή  άλλες  πηγές  του
εξωτερικού.

 Προκειμένου για αλλοδαπούς θα προσκομίζονται τα έγγραφα που
είναι  εφοδιασμένοι  (πράσινη  κάρτα,  κ.α.)  από  τα  οποία  να
προκύπτει η μονιμότητα και νομιμότητα της παραμονής τους.

Για τις ειδικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως εισοδήματος 
 Στην περίπτωση των παιδιών που εγκαταλείπονται σε Ιδρύματα :

Μόνο αίτηση, φωτογραφίες και βεβαίωση του ιδρύματος που το
περιθάλπει

 Στην  περίπτωση  των  αγωνιστών  Εθνικής  Αντίστασης  και  των
μελών  τους:  τα  γενικά  δικαιολογητικά  και  βεβαίωση  δημόσιας
αρχής ότι έχουν την ιδιότητα του συνταξιοδοτημένου αγωνιστή
Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1543/1985.

 Στην περίπτωση των μοναχών και λαϊκών της Ιεράς Μονής Σινά
και  Ελλήνων  κληρικών  των  Πατριαρχείων:  τα  γενικά
δικαιολογητικά  και  βεβαίωση  της  Ιεράς  Μονής  Σινά  ή  του
Επιτρόπου  του  Επίσημου  Μετοχίου  Αθηνών  ότι  ανήκουν  και
υπηρετούν  σε  αυτήν  ή  βεβαίωση  του  Πατριαρχείου  που
υπηρετούν.

 Στην  περίπτωση  των  ενηλίκων  κρατουμένων  και  ανηλίκων  σε
αναμορφωτήρια:  τα  γενικά  δικαιολογητικά  και  βεβαίωση  του
σωφρονιστικού καταστήματος όπου εκτίουν την ποινή τους.

 Στην περίπτωση των αλλοδαπών γιατρών που είναι  υπότροφοι
του  Ελληνικού  Κράτους  και  των  μελών  τους  καθώς  των
ομογενών και  αλλοδαπών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους:
τα γενικά δικαιολογητικά και βεβαίωση του φορέα που χορηγεί
την υποτροφία. Στις  περιπτώσεις  αυτές η ισχύς του βιβλιαρίου
ορίζεται για όσο χρόνο διαρκεί η υποτροφία.

Γ.  Διαδικασία  εγγραφής  στο  Μητρώο  και  Έκδοσης  βιβλιαρίου
οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων.
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Κατάθεση  από  τον  αιτούντα  ή  από  τον  εκπρόσωπό  του  των
προβλεπομένων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) του τόπου κατοικίας του.
Έλεγχος  των  δικαιολογητικών  από  την  υπηρεσία  ως  προς  την
πληρότητα και γνησιότητα.
Διαβίβαση  των  δικαιολογητικών  σε  ειδική  Επιτροπή,  η  οποία
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
κατά  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  ή  Νομαρχιακό  Διαμέρισμα  ή
νομαρχιακό τομέα.
Η  Επιτροπή  αφού  εξετάσει  τα  δικαιολογητικά  συντάσσει  σχετική
απόφαση  την  οποία  μαζί  με  το  σχετικό  φάκελο  επιστρέφει  στην
Υπηρεσία:  Στις  θετικές  περιπτώσεις  χορηγείται  από  την  υπηρεσία
αυτή Αριθμός και Βιβλιάριο Νοσηλείας.

Δ. Προθεσμίες – Διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου

Κάθε βιβλιάριο έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής
του, είναι ειδικού τύπου και επικυρώνεται με ειδικό σήμα από την
υπηρεσία που το εκδίδει.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων εισαγωγών για νοσηλεία είναι
δυνατή η έκδοση βιβλιαρίων με αναδρομική ισχύ κατ’ ανώτατο όριο
ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης μετά από ειδική
αιτιολογημένη  απόφαση  της  Επιτροπής.  Η  αίτηση  χορήγησης
βιβλιαρίου πρέπει να κατατεθεί εντός ενός μηνός από την έκτακτη
εισαγωγή στο Νοσοκομείο.
Μετά την λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του
γίνεται  με  την  ίδια  διαδικασία  με  την  οποία  εκδίδεται.  Για  όσους
δικαιούχους  έπαψαν  να  υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις,  η  αρμόδια
υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) εκδίδει  απόφαση
διαγραφής από το Μητρώο.
    
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριές αναπηρίες (άνω του 67%)

Θεσμικό πλαίσιο:

Αριθμ. Γ4α /Φ225 / 161 / 1989 (ΦΕΚ 108 Β’) Υπουργική απόφαση
και
Αριθμ.  Π4γ/  225  /  οικ.2866  /  1995  (ΦΕΚ  629  Β’)  Υπουργική
απόφαση
Αρμόδια  υπηρεσία  η  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Πρόνοιας  της  οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
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Προϋποθέσεις:

Ένταξη  ατόμων  που  δεν  υπάγονται  σε  κάποιο  ειδικό  πρόγραμμα
οικονομικής  ενίσχυσης  της  Πρόνοιας  και  είναι  λόγω  σωματικής,
νοητικής  ή  ψυχικής  ασθένειας  ή  αναπηρίας,  ανίκανα σε  ποσοστό
τουλάχιστον 67% και άνω για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος
σύμφωνα με γνωματεύσεις των Α/θμιων και Β/θμιων Υγειονομικών
Επιτροπών.
Τέτοια άτομα είναι:
 Ανασφάλιστοι
 Έμμεσα ασφαλισμένοι. Εξαιρούνται οι έμμεσα που λόγω θανάτου

του  άμεσα  ασφαλισμένου,  που  μπορεί  να  είναι  πατέρας  ή
σύζυγος,  εισπράττουν  την  σύνταξη  οπότε  θεωρούνται  άμεσα
ασφαλισμένοι.

 Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. ως υπερήλικες.
 Άμεσα ασφαλισμένοι  οι  οποίοι  δεν καλύπτουν τις  ασφαλιστικές

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα.
 Οι συνταξιούχοι του εξωτερικού δεν δικαιούνται το επίδομα.
 Να μην περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικοί

ασθενείς  ή  τρόφιμοι  σε  Δημόσια,  Νοσηλευτικά  ή  Προνοιακά
Ιδρύματα,  αντίστοιχα,  για  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  του
τριμήνου.

Δικαιολογητικά

 Αίτηση ενδιαφερομένου
 Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της

Δευτεροβάθμιας  Υγειονομικής  Επιτροπής,  σε  περίπτωση
ένστασης.

 Βεβαίωση γιατρού ειδικότητας ανάλογα με το πρόβλημα που
έχει ο ενδιαφερόμενος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις των γιατρών να είναι θεωρημένες για το
γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο
αναπληρωτή του.
Οι νεφροπαθείς και οι ινσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί – τύπος 1 θα
προσκομίζουν μόνο τη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου στην
Πρόνοια χωρία την υποχρέωση να περάσουν από την Πρωτοβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της

υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
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- η μόνιμη κατοικία του αναπήρου
- ότι δεν είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. λοιπά ταμεία και
δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.
- ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάγκη του
αναπήρου
-  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  ενημερώνει  αμέσως  την
υπηρεσία για κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται, όπως η
τυχόν  εισαγωγή  του  αναπήρου  σε  ίδρυμα  ή  νοσοκομείο,  λήψη
σύνταξης  από  οποιοδήποτε  φορέα  του  εσωτερικού  ή  εξωτερικού,
ασφάλισης με οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιο ταμείο, θανάτου κ.λ.π.
-  εάν  εισπράττει  ο  ανάπηρος  ή  η  οικογένειά  του  σύνταξη  ή
οικονομική ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο φορέα.
 Επικυρωμένη  φωτοτυπία  του  βιβλιαρίου  ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης.  Αν  δεν  είναι  επικυρωμένη  να  προσκομίζεται  το
πρωτότυπο με την φωτοτυπία του βιβλιαρίου για επικύρωση.

 Φωτοτυπία  των ταυτοτήτων του αναπήρου και  του υπεύθυνου
είσπραξης του επιδόματος με  τις πρωτότυπες για επικύρωση

 Εξουσιοδότηση του αναπήρου σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται
από  τον  ίδιο  το  επίδομα,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της
υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία


 Επικυρωμένο εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Χρόνος  ισχύος  της  παροχής  και  απαιτούμενος  χρόνος  για  την
έκδοση της απόφασης

Με  την  ισχύ  της  γνωμάτευσης  της  υγειονομικής  επιτροπής  .  Η
απόφαση εκδίδεται περίπου σε 10- 30 ημέρες από την ημέρα της
αναγνωριστικής απόφασης.
 
Επίδομα  τετραπληγικών  /  παραπληγικών  και  ακρωτηριασμένων
ανασφαλίστων

Υπηρεσία:  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης 

Νομοθεσία:

   Άρθρο 22 & 5, Ν.  2646 / 1998 (ΦΕΚ 236 τΑ) εξουσιοδοτική
διάταξη.
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Νόμος 1284 / 1982 άρθρο 3 (ΦΕΚ 114 τΑ).
Κ.Υ. Απόφαση 115750 / 3000 (ΦΕΚ 572 τΒ / 1981).
Κ.Υ. Απόφαση Γ4 / Φ 29 / οικ. 1931 (ΦΕΚ 724 τΒ / 19820.
Κ.Υ. Απόφαση Γ4α / Φ29 / 1949 (ΦΕΚ 366 τΒ /1983)
Κ.Υ. Απόφαση 61384 / 1638 (ΦΕΚ 324 τΒ / 1983).
Κ.Υ. Απόφαση Γ4α / Φ 227 / 104 (ΦΕΚ 236 τΒ / 1990).
Νόμος 1813 / 1998 (ΦΕΚ 243 τΑ) άρθρο 33 (υφιστάμενο καθεστώς
εκτίμησης  βαθμού αναπηρίας από Α/θμιες  –  Β/θμιες  Υγειονομικές
Επιτροπές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) του ν. 2683 /
1999/ ΦΕΚ 19 τΑ).
Υπουργική  Απόφαση  Αριθμ.  Φ.  21  /  2361  (ΦΕΚ  819  τΒ  1993)
«Κανονισμός  Εκτίμησης  βαθμού Αναπηρίας» Ενότητες  3.5 – 3.10
από το κεφάλαιο των ψυχιατρικών και  νευρολογικών διαταραχών
που πρόκειται να ισχύσει ως κώδικας Αναπηριών για τον θεσμό της
κάρτας αναπηρίας, σύμφωνα με τον οποίο θα εκτιμάται η αναπηρία
από  Πρωτοβάθμιες  και  Δευτεροβάθμιες  Επιτροπές  Πιστοποίησης
Αναπηρίας  (Π.Ε.Π.Α.  –  Δ.Ε.Π.Α.)  των  Νοσοκομείων  του  ΕΣΥ  (Ν.
2430/1996 ΦΕΚ 156 τΑ / 1996, και ΠΔ 210 /1998 /ΦΕΚ 169 τΑ’).

Προϋποθέσεις:

Χορηγείται το επίδομα στους:
 Ανασφάλιστους τετραπληγικούς – παραπληγικούς ανίκανους για

κάθε βιοποριστική εργασία
 Ασφαλισμένους  συνταξιούχους  και  προστατευόμενα  μέλη  της

οικογένειας διαφόρων ασφαλιστικών οργανισμών, γιατί δεν έχουν
τις  ασφαλιστικές  προϋποθέσεις  που  προβλέπουν  οι  σχετικές
διατάξεις τους.

 Συνταξιούχους ΝΑΤ, ασφαλισμένους και μέλη οικογενειών στον
οίκο Ναύτου, και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, οι
οποίοι δεν εφαρμόζουν ανάλογο πρόγραμμα.

 Ανασφάλιστους  ακρωτηριασμένους που είναι  ανίκανοι  για  κάθε
βιοποριστική εργασία και παραμένον εκτός ιδρύματος.

 Βαριά  ακρωτηριασμένους  άμεσα  ασφαλισμένους  του  ΟΓΑ  άνω
των  65  ετών  που  παραμένουν  σε  προνοιακά  ιδρύματα.  Οι
ασφαλισμένοι αυτοί παίρνουν την διαφορά που υπολείπεται όταν
αφαιρεθεί η αγροτική σύνταξη.

 Στα  άτομα  που  δεν  λαμβάνουν  λόγω  της  τετραπληγίας  –
παραπληγίας  –  ακρωτηριασμού  άλλου  είδους  παροχή  ή
οικονομική ενίσχυση από το δημόσιο ταμείο ή από οποιαδήποτε
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άλλη  πηγή της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  μεγαλύτερη  ή  ίση  της
προβλεπόμενης. Όταν είναι μικρότερη παρέχεται η διαφορά.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  ή  πιστοποιητικό

γέννησης από το Δήμο
3. γνωμάτευση  της  Πρωτοβάθμιας  Υγειονομικής  Επιτροπής  της

οικείας  Νομαρχίας  στην  οποία  θα  αναφέρεται  με  σαφήνεια  η
πάθηση (τετραπληγία – παραπληγία – ακρωτηριασμός) και ότι ο
ανάπηρος  είναι  ανίκανος  για  κάθε  βιοποριστική  εργασία,  ή
Δευτεροβάθμιας  Υγειονομικής  Επιτροπής  σε  περίπτωση
ένστασης.

Τρόπος έκδοσης γνωμάτευσης
 -  για  τετραπληγικούς  –  παραπληγικούς  γνωμάτευση  γιατρού,
νευρολόγου  ή  νευροχειρούργου,  προκειμένου  δε  για
μετατραυματική τετραπληγία – παραπληγία ορθοπεδικού ή φυσικής
ιατρικής  υπογεγραμμένη από διευθυντή  κλινικής  ή   επιμελητή  Α’
κρατικού νοσοκομείου και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
από το διοικητικό διευθυντή 
-  για  ακρωτηριασμούς  γνωμάτευση γιατρού  διευθυντή  κλινικής  ή
επιμελητή  Α’  κρατικού  νοσοκομείου  ειδικότητας  ορθοπεδικού  ή
νευροχειρούργου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το
διοικητικό διευθυντή
4. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 του δικαιούχου ή

του νόμιμου αντιπροσώπου του, στην οποία θα δηλώνονται τα
παρακάτω:

-  η  παρεχόμενη  οικονομική  ενίσχυση  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τις
ανάγκες του δικαιούχου
- ο ενδιαφερόμενος δεν είναι  ασφαλισμένος στο δημόσιο ή άλλο
ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
-  δεν  λαμβάνει  για  την  ίδια  αιτία  άλλη  οικονομική  ενίσχυση  ή
σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή
- αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια Υπηρεσία
για  κάθε  μεταβολή  του,  όπως  θάνατος,  εισαγωγή  σε  ίδρυμα
προνοιακό, αλλαγή ασφαλιστικού φορέα κ.λ.π
5.  σε  περίπτωση  που  δεν  θα  εισπράττει  το  επίδομα  ο  ίδιος  ο
δικαιούχος απαιτείται  νόμιμη εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική
πράξη.  Για  δικαιούχα  ανήλικα  παιδιά  υπεύθυνη δήλωση των δύο
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γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη
του επιδόματος
6.επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
και του υπεύθυνου για είσπραξη, όταν ορίζεται
 φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας
 Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, γίνεται έλεγχος αυτών και
ακολουθεί  η  έκδοση  απόφασης  αναγνώρισης  δικαιώματος  και
έγκριση χορήγησης επιδόματος. Η απόφαση μπορεί να ισχύει από 2
– 5 έτη, ανάλογα με την ισχύ της γνωμάτευσης της υγειονομικής
επιτροπής. 
 
Χορήγηση επιδόματος καυσίμων

(αρμόδια  υπηρεσία  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Πρόνοιας  ανεξαρτήτου
ασφάλισης)

Ν. 2345/95, άρθρο 4 & 5 (ΦΕΚ 213Α)
Ν. 1882/90, άρθρο 5 & 78 (ΦΕΚ 43Α)

Υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.4α/Φ15/849/88 (ΦΕΚ 168Β)

Προϋποθέσεις

Ι. ανάπηροι με κινητική αναπηρία των κάτω άκρων με ποσοστό 80%
και άνω ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.
II. ιδιοκτησία Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που εισήχθη με απαλλαγή
τέλους ταξινόμησης.
   
Δικαιολογητικά

1. αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
2.  αντίγραφο  της  απόφασης  ατελούς  εισαγωγής  της  αρμόδιας
Τελωνειακής Αρχής από την οποία να προκύπτει και από την σχετική
βεβαίωση της ίδιας αρχής
α) η απαλλαγή τέλους ταξινόμησης και
β) η παράδοση του αυτοκινήτου στον ανάπηρο με βάσει τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας
3. γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Π.Υ.Ε),
η οποία να ορίζει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει κινητική αναπηρία των
δύο κάτω άκρων με ποσοστό 80% και πάνω ή ακρωτηριασμό και
των  δύο  κάτω  άκρων.  Για  την  έκδοσή  της  απαιτείται  ιατρική
γνωμάτευση διευθυντή γιατρού νευρολογικής ή νευροχειρουργικής
κλινικής κρατικού νοσοκομείου, προκειμένου δε για μετατραυματική
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τετραπληγία  –  παραπληγία  και  διευθυντή  γιατρού  ορθοπεδικής
κλινικής  του  ίδιου  νοσοκομείου,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της
υπογραφής από τον διοικητικό διευθυντή.
4. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνονται τα
παρακάτω
α) ότι κατέχει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο που εισάγει ατελώς
β)  ότι  θα  αναφέρει  στην  Υπηρεσία  κάθε  μεταβολή,  η  οποία  θα
συνεπάγεται την διακοπή του επιδόματος καυσίμων, όπως πώληση
αυτοκινήτου,  απώλεια  αυτοκινήτου  ή  ολοκληρωτική  καταστροφή
του (π.χ. φωτιά), μη κίνηση του αυτοκινήτου πέραν του τριμήνου
λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών, παραμονή του σε νοσηλευτικό
ίδρυμα πέραν του τριμήνου
5. σε περίπτωση που δεν εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος
απαιτείται  νόμιμη  εξουσιοδότηση.  Για  δικαιούχα  ανήλικα  παιδιά
υπεύθυνη  δήλωση  των  δύο  γονέων  ότι  ο  γάμος  υπάρχει  και  ο
ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος.
 επικυρωμένη  φωτοτυπία  της  αστυνομικής  ταυτότητας  του

δικαιούχου  και  του  υπεύθυνου  της  είσπραξης,  όταν  υπάρχει
ορισμός αυτού.

 φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας επικυρωμένη
   
Χορήγηση  γνωματεύσεων  με  ποσοστό αναπηρίας  50%  ΙΚΑ  για
προσλήψεις

Χορήγηση γνωματεύσεων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, από
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας ΙΚΑ, σε άτομα με
ειδικές  ανάγκες  που  ενδιαφέρονται  να  διοριστούν  σε  διάφορες
θέσεις  εργασίας  φορέων  δημοσίου  και  ιδιωτικού.  Επίσης
καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα   ኰ αδελφούς ή σύζυγο με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο επίσης καθορίζεται από
τις παραπάνω επιτροπές.
  Ν. 2643/98, άρθρα 1, 4 και 7

Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 21 – 45 ετών, ενώ για τα
μέλη της οικογένειας (αδέλφια – σύζυγοι – τέκνα) δεν υπάρχει όριο
ηλικίας.
Καλύπτονται  ασφαλισμένοι  όλων των ασφαλιστικών  ταμείων,  του
Δημοσίου καθώς και ανασφάλιστα άτομα.

Διαδικασία
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Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην μονάδα υγείας ΙΚΑ του τόπου
κατοικίας  του  και  καταθέτει  σχετική  αίτηση  προκειμένου  να
εξεταστεί από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Δικαιολογητικά
 αίτηση
 αστυνομική ταυτότητα
 βιβλιάριο ασθενείας
 ιατρικές γνωματεύσεις

η διαδικασία εξέτασης των ΑΜΕΑ από τις αρμόδιες Πρωροβάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
    

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Χορήγηση  επιδόματος  τετραπληγικών  /  παραπληγικών
Ασφαλισμένων του Δημοσίου

Νομοθεσία:

Άρθρο 22 &5, Ν. 2646 / 1998 (ΦΕΚ 236 Τα) εξουσιοδοτική διάταξη
Νόμος 1284 / 1982 άρθρο 3 (ΦΕΚ 114 τΑ)
Κ.Υ. Απόφαση 115750 / 3000 (ΦΕΚ 572 τΒ /1981)
Κ.Υ. Απόφαση Γ4 / Φ 29/ οικ. 1931 (ΦΕΚ 724 τΒ /1982)
Κ.Υ. Απόφαση Γ4α / Φ 29 / 1499 (ΦΕΚ 366 τΒ / 1983).
Κ.Υ. Απόφαση 61384 / 1638 ( ΦΕΚ 324 τΒ / 1983).
Κ.Υ. Απόφαση Γ4α /Φ 227 / 104 (ΦΕΚ 236 τΒ / 1990)
Νόμος 1813 / 1988 (ΦΕΚ 243 τΑ) άρθρο 33 (υφιστάμενο καθεστώς
εκτίμησης  βαθμού αναπηρίας από Α/θμιες  –  Β/θμιες  Υγειονομικές
Επιτροπές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) του Ν. 2683 /
1999 / ΦΕΚ 19 τΑ).
Υπουργική  Απόφαση  Αριθμ.  Φ.  21/2361  (ΦΕΚ  819  τΒ  1993)
«Κανονισμός  εκτίμησης  βαθμού  αναπηρίας»  ενότητες  3.5  –  3.10
από το κεφάλαιο των ψυχιατρικών και  νευρολογικών διαταραχών
που πρόκειται να ισχύσει ως κώδικας Αναπήρων για τον θεσμό της
κάρτας αναπηρίας, σύμφωνα με τον οποίο θα εκτιμάται η αναπηρία
από  Πρωτοβάθμιες  και  Δευτεροβάθμιες  Επιτροπές  Πιστοποίησης
Αναπηρίας  (Π.Ε.Π.Α.  –  Δ.Ε.Π.Α.)  των  Νοσοκομείων  του  ΕΣΥ  (Ν.
2430 /1996 / ΦΕΚ 156 τΑ / 1996, και Π.Δ. 210 / 1998 / ΦΕΚ 169
τΑ’).

Προϋποθέσεις:
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Παρέχεται το επίδομα στα άτομα που:
1.Έχουν  ανικανότητα  βάση  γνωμάτευσης  Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής
Η παροχή γνωμάτευσης γίνεται ως εξής:
 Ραντεβού στο Νοσοκομείο
 Βεβαίωση του γιατρού του  Νοσοκομείου  που να αναφέρει  την

αναπηρία
 Υποβολή  της  βεβαίωσης  του  γιατρού  και  της  αίτησης  του

ενδιαφερομένου στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
2.Δεν  νοσηλεύεται  ο  ανάπηρος  σε  ίδρυμα  ασυλιακής  μορφής  με
δαπάνες με δαπάνες του δημοσίου.
3.Είναι  εν  ενεργεία  τακτικοί  δημόσιου  υπάλληλοι,  δικαστικοί
λειτουργοί,  στρατιωτικοί,  όργανα  σωμάτων ασφαλείας,  υπάλληλοι
ΟΤΑ,  ασφαλισμένοι  ΤΑΚΕ,  καθώς  και  στα  μέλη  των  οικογενειών
όλων των πιο πάνω κατηγοριών.

Εξαιρούνται:

-  Οι  ανάπηροι  και  τα  θύματα  πολέμου  που  λαμβάνουν  πολεμική
σύνταξη από το δημόσιο,  καθόσον αυτή δεν προέρχεται  από την
άσκηση ενεργούς υπηρεσίας δημοσίου υπαλλήλου. Μπορούν όμως
να  ενταχτούν  στο  πρόγραμμα  τετραπληγικών  –  παραπληγικών
ανασφαλίστων
-  οι  υπάλληλοι  που  διορίστηκαν  με  τους  νόμους  963/1979  και
1000 / 1979
- οι συνταξιούχοι βουλευτές
-οι υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους των Ν.Π.Δ.Δ.
- μισθωτού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Δικαιολογητικά:

I ) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου
II )Επαρκώς  αιτιολογημένη  γνωμάτευση  της  Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής  Επιτροπής  της  Νομαρχίας  ή  Δευτεροβάθμιας
Υγειονομικής  Επιτροπής  σε  περίπτωση  ένστασης  στην  οποία  θα
βεβαιώνεται  ότι  το  συγκεκριμένο πρόσωπο πάσχει  από παράλυση
των άνω και κάτω άκρ卑 ν (τετραπληγία) ή από παράλυση των κάτω
άκρων (παραπληγία).
Για  την  έκδοσή  της  απαιτείται  ιατρική  γνωμάτευση  διευθυντή
γιατρού  νευρολογικής  ή  νευροχειρουργικής  κλινικής  κρατικού
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νοσοκομείου,  προκειμένου  δε  για  μετατραυματική  τετραπληγία  –
παραπληγία και διευθυντή γιατρού ορθοπεδικής κλινικής του ίδιου
νοσοκομείου,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  από  το
διοικητικό διευθυντή.  
III ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 άρθρο 8 του δικαιούχου
ή  του  νομίμου  εκπροσώπου του  (συμπληρωμένη ανάλογα),  στην
οποία θα δηλώνονται:
_  ότι  δεν  λαμβάνει  άλλη  οικονομική  ενίσχυση  ή  σύνταξη  λόγω
τετραπληγίας  –  παραπληγίας  από  το  δημόσιο  τομέα  ή  από
οποιαδήποτε άλλη πηγή
_  ότι  σε  περίπτωση  αναπροσαρμογής  της  τυχόν  λαμβανόμενης
οικονομικής ενίσχυσης ή σύνταξης, της οποίας θα δηλώνεται και το
ποσό, θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση
_  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  ειδοποιήσει  αμέσως  την
αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας σε περίπτωση εισαγωγής του σε Ίδρυμα
ασυλιακής μορφής
_ ότι  ο παραπληγικός – τετραπληγικός βρίσκεται  σε ζωή, όταν η
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
IV)  βεβαίωση  υπηρεσιακής  κατάστασης  του  άμεσα  ασφαλισμένου
στο δημόσιο
V )  φωτοτυπία  του  βιβλιαρίου  υγείας  του  παραπληγικού  –
τετραπληγικού,  το  οποίο  επικυρώνεται  έχοντας  μαζί  του  και  το
πρωτότυπο
VI )  φωτοτυπία  αστυνομικής  ταυτότητας  του  δικαιούχου  και  του
υπευθύνου για είσπραξη μαζί με τις πρωτότυπες για επικύρωση ή
επικυρωμένες
VII )  σε  περίπτωση που  δεν  θα  εισπράττει  το  επίδομα ο ίδιος  ο
δικαιούχος απαιτείται  νόμιμη εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική
πράξη.  Για  δικαιούχα  ανήλικα  παιδιά  υπεύθυνη δήλωση των δύο
γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη
του επιδόματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: η υπεύθυνη δήλωση και η νόμιμη εξουσιοδότηση είναι
απαραίτητο να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρθηκα αμέσως
παραπάνω, γίνεται έλεγχος αυτών και ακολουθεί η έκδοση απόφαση
αναγνώρισης  δικαιώματος  και  έγκριση  χορήγησης  επιδόματος
τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του Δημοσίου.
Αρμόδια  υπηρεσία  είναι  η  Διεύθυνση  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΓΑ

Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας Ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Νομικό πλαίσιο:
Ν. 1140/80 άρθρο 42
Απόφαση Υπουργού, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φ34α/280/1989

Προϋποθέσεις
Ο ασφαλισμένος και ο συνταξιούχος του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη της
οικογένειάς  τους  δικαιούνται  μηνιαίου  εξωϊδρυματικού  επιδόματος
εφόσον συντρέχουν
Α)κριθεί  από  ειδική  Υγειονομική  Επιτροπή,  ότι  πάσχει  από
τετραπληγία  και  παραπληγία  και  είναι  ανάπηρος  με  ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, έστω και προσωρινά
Β)έχει  ασχοληθεί  κατά  κύριο  βιοποριστικό  επάγγελμα  όλο  το
12/μηνο  πριν  από  την  ημερομηνία  που  έγινε  τετραπληγικός  και
παραπληγικός σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν
υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, ή ήταν συνταξιούχος του ΟΓΑ,
όταν έπαθε την αναπηρία αυτή.
Για  τον  ασφαλισμένο  ο  οποίος  έγινε  ανάπηρος  από  εργατικό
ατύχημα, αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση μιας μόνο
ημέρας.
Γ)δεν  λαμβάνει  σύνταξη  από  οποιαδήποτε  άλλη,  εκτός  του  ΟΓΑ
πηγή, ή παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής του λόγω
απόλυτης αναπηρίας ή παραπληγίας από οποιαδήποτε πηγή, στην
οποία περιλαμβάνεται και ο ΟΓΑ.
Δ)δεν  περιθάλπεται  σε  άσυλο  ανιάτων  ή  ίδρυμα  ασυλιακού  ή
προνοιακού  χαρακτήρα  ή  δεν  νοσηλεύεται  σε  ψυχιατρείο  μα
δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
Τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου και συνταξιούχου του
ΟΓΑ,  ανεξάρτητα  από  την  ηλικία  τους,  έχουν  δικαίωμα  για  την
χορήγηση  μηνιαίου  εξωϊδρυματικού  επιδόματος  τετραπληγίας  –
παραπληγίας, εφ’ όσον συντρέχουν από τις παραπάνω προϋποθέσεις
που  φέρουν  στοιχεία  Α,  Γ  και  Δ  και  το  πρόσωπο  από  το  οποίο
έλκουν  το  δικαίωμά  τους,  ήταν  είτε  συνταξιούχος  του  ΟΓΑ,  είτε
έπαιρνε επίδομα λόγω παραπληγίας – τετραπληγίας κατά την ημέρα
υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του επιδόματος ή κατά την
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ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ ολόκληρο το
δωδεκάμηνο  προ  της  ημερομηνίας  υποβολής  της  αίτησης  για
χορήγηση του επιδόματος ή προ του θανάτου του. 

Δικαιολογητικά
 Αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον

ανταποκριτή  του ΟΓΑ του  τόπου πληρωμής  της  σύνταξης,  εφ’
όσον  πρόκειται  για  συνταξιούχο  ή  του  τόπου  κατοικίας  του
ασφαλισμένου)

 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,  ότι  δεν παίρνει  σύνταξη από
άλλη πηγή, ή παρόμοιο επίδομα από άλλο ασφαλιστικό φορέα και
ότι δεν περιθάλπτεται σε άσυλο

 Βεβαίωση  του  αρμόδιου  ανταποκριτή  του  ΟΓΑ,  ότι  ο  αιτών
δικαιούται  περίθαλψη  από  τον  ΟΓΑ  .  Στην  βεβαίωση  να
αναφέρεται ο αριθμός του βιβλιαρίου και η διάρκεια ισχύος του.

 Κοινή βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ και του Προέδρου της
επαγγελματικής  ή  συνεταιριστικής  οργάνωσης  του  τόπου
απασχόλησης του αιτούντος, για την περιουσιακή κατάσταση και
βιοποριστική  απασχόλησή  του,  τα  χρονικά  διαστήματα  και  τις
περιοχές όπου απασχολήθηκε καθώς και τον τόπο διαμονής του
κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος που δηλώνει.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι μέλος οικογένειας ασφαλισμένου,
η παραπάνω βεβαίωση θα αφορά στο πρόσωπο από το οποίο έλκει
το δικαίωμά του.
 Πρόσφατη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου από την οποία να

προκύπτει  ότι  πάσχει  από  τετραπληγία  ή  παραπληγία  ή  σε
περίπτωση που ο αιτών περιθάλπτεται σε άσυλο, βεβαίωση του
άσύλο, από την οποία να προκύπτει η πάθηση του αιτούντος, το
χρονικό διάστημα της περίθαλψης και ποιος καταβάλει τη σχετική
δαπάνη.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Ο Νόμος 2831/2000 με το άρθρο 28 & 8, επιβάλλει την ύπαρξη
θέσεων  για  αναπηρικά  αυτοκίνητα.  Γι   αυτό  το  λόγο  υπάρχει  η
ανάγκη οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων,
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους δημόσιας συνάθροισης όπως
Δημόσια  καταστήματα,  Τράπεζες,  Super Markets,  Κεντρική  αγορά
και στις Δημόσιες Υπηρεσίες.
  Η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τις διατάξεις σύστασης
98/376/ΕΚ του  Συμβουλίου  Ευρωπαϊκής  ‘Ενωσης  της  4ης Ιουνίου
1998, σχετικά με το Δελτίο Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Στο
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Π.Δ. 241/30.11.2005, θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων
των  Ατόμων  με  Αναπηρίες  (ΔΕΛΤΙΟ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ¨Α.Μ.Α.¨  Το
Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης. 
  Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό
που  αναγράφεται  στην  άδεια  κυκλοφορίας,  η  ισχύς  του  δελτίου
στάθμευσης διαρκεί όσο και η άδεια  οδήγησης του οδηγού.
  Ως δικαιούχου του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
Α) οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  16  του  Ν.  1798/1998,  όπως  αυτό
τροποποιήθηκε με την & 1 του άρθρου 23 του Ν. 1882/1990
Β)  οι  κάτοχοι  Ι.Χ.  οχημάτων  που  έχουν  αποκτηθεί  χωρίς  τις
διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  τη  σχετική  νομοθεσία  περί
απαλλαγής  τελών  ταξινόμησης  για  Ι.Χ.  επιβατικά  αυτοκίνητα,  οι
οποίοι  έχουν  ενταχθεί  σε  προγράμματα  αναδοχής  ή  υιοθεσίας
Ατόμων με αναπηρία. 
  Η χορήγηση του  Δελτίου Στάθμευσης  ανατίθεται  στις  αρμόδιες
υπηρεσίες  του  Τομέα  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται είναι:
1 έντυπο αίτησης
2 φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
3 φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος
4 δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
5 το προϋπάρχον ειδικό σήμα στάθμευσης εφόσον έχει χορηγηθεί
6 για τους αναδόχους ή αυτούς που υιοθετούν Άτομα με Αναπηρία
ως δικαιολογητικό επιπλέον κατατίθεται κάθε διοικητική ή δικαστική
πράξη ή απόφαση.

Γίνεται  εξάλειψη του όρου της «αρτιμέλειας», για  τον διορισμό -
του κάθε πολίτη – στο Δημόσιο τομέα και την αντικατάστασή του με
τον  όρο  «φυσική  καταλληλότητα»  για  την  εκτέλεση  των
καθηκόντων στην προκηρυσσόμενη θέση. Η θέση αυτή με σαφήνεια
αναφέρεται στο άρθρο 3 του Ν. 2839 (ΦΕΚ 196 – ΤΑ – 12.09.2000)
που ομόφωνα ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων. Κάνουμε
μνεία  ότι  στο  ίδιο  άρθρο  ορίζεται  ότι:  «Η  έλλειψη  φυσικών
σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει  την πρόσληψη,  εφ΄ όσον ο
υπάλληλος  με  την  κατάλληλη  τεχνική  υποστήριξη,  μπορεί  να
ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης».

 Χορηγείται  το  Ειδικό  Δελτίο  Μετακίνησης  των  ΑμεΑ  στα  μέσα
Μαζικής  Μεταφοράς  για  το  2006.Στις  σχετικές  ρυθμίσεις
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προβλέπονται  μειωμένα  εισιτήρια  κατά  50%  σε  μετακινήσεις  με
ΚΤΕΛ, ΟΣΕ,  στα αστικά μέσα του ΟΑΣΑ (περιφέρεια Αττικής)  και
ΟΑΣΘ (Ν.Α. Θεσσαλονίκης), καθώς και στους κατοίκους των λοιπών
Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων  της  χώρας  με  τα  αστικά  μέσα
συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του νομού που διαμένουν μόνιμα. 

Γίνεται  αλλαγή  του  ονόματος  της  Κάρτας  Αναπηρίας  σε  Κάρτα
Λειτουργικότητας.
  Το ICF είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό, παγκοσμίως αποδεκτό και
εγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης και αξιολόγησης της Αναπηρίας
με  βάση τη  Λειτουργικότητα.  Δημιουργήθηκε  από  τον  Παγκόσμιο
Οργανισμό  Υγείας  (ΠΟΥ).  Το  νέο  σύστημα  δέχεται  πως  τα
προβλήματα υγείας έχουν επακόλουθα στους παρακάτω τομείς:
- στο σωματικό (βλάβες στις σωματικές δομές και λειτουργίες)
-  στο  τομέα  της  απόδοσης  του  ατόμου  στις  δραστηριότητες  της
καθημερινής ζωής 
- στη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνική ζωή
 το επίπεδο αναπηρίας του ατόμου με προβλήματα υγείας προκύπτει
από  την  αξιολόγηση  όλων  των  παραπάνω  παραγόντων
αντανακλώντας στο επίπεδο της λειτουργικότητάς του.
  Οι εφαρμογές του νέου συστήματος αναφέρονται στους παρακάτω
τομείς
 Υγείας (κλινική χρήση, έρευνα, αποκατάσταση)
 Κοινωνικής ασφάλισης
 Εκπαίδευσης
 Εργασίας
 Οικονομικών και ανάπτυξης
 Νομοθεσίας κ.ά
 Η  αξιολόγηση γίνεται  για  τον  προσδιορισμό της  κατηγορίας  της
αναπηρίας,  η  οποία  καθορίζει  τις  κοινωνικές  παροχές  και  την
περίοδο  επαναξιολόγησής  του  ατόμου  με  αναπηρία.  Η  Κάρτα
Λειτουργικότητας  που  θα  παραλαμβάνει  το  άτομο  αποτελεί  το
«κλειδί» για όλες του τις συναλλαγές.
 Για την απόκτηση της κάρτας απαιτείται:
1  το  άτομο  με  αναπηρία,  άλλο  μέλος  της  οικογένειάς  του  ή  ο
φροντιστής του, συμπληρώνει μία αίτηση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής του, από όπου και ενημερώνεται για
την διαδικασία που θα ακολουθήσει
2  το  ΚΕΠ  ύστερα  από  ενημέρωση του  Φορέα  Διαχείρισης  ΙΚΠΑ
(Ινστιτούτο  Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης  που εδρεύει
Υπατίας  6  Τ.Κ.  10556  Αθήνα),  κανονίζει  το  ραντεβού  της
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αξιολόγησης με το Αξιολογικό Κέντρο και ενημερώνει τον υποψήφιο
για την ημερομηνία αξιολόγησης και τι πρέπει να φέρει μαζί του
3 το άτομο αξιολογείται από Πιστοποιημένους Ιατρούς Αξιολογητές
ICF (παθολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, φυσίατρο, ΩΡΛ, χειρουργό,
οφθαλμίατρο,  ορθοπεδικό)  οι  οποίοι  προσδιορίζουν  και  την
κατηγορία της αναπηρίας του
4 ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώνει ηλεκτρονικά για το πόρισμα της
αξιολόγησης  και  δίνει  την  εντολή  για  την  έκδοση  της  Κάρτας
Λειτουργικότητας στον Φορέα Έκδοσης
5 στο άτομο ταχυδρομείται  η Κάρτα Λειτουργικότητας  μαζί  με το
ενημερωτικό φυλλάδιο γνωστοποίησης της διαδικασίας Διερεύνησης
της Λειτουργικότητας. 

Με την αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ 10344 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  (ΦΕΚ
594/τ.Β/21.05.2001  και  ΦΕΚ  619/τ.Β/24.05.2001  γίνεται
καθορισμός  εξέτασης  ατόμων  με  έλλειψη  φυσικών  σωματικών
δεξιοτήτων.  Η  απόφαση  αυτή  αναφέρεται  για  άτομα  τυφλά,
αμβλύωπες,  κωφούς  και  βαρήκοους,  δυσλεκτικούς,  άτομα  με
νευρολογικά  και  ορθοπεδικά  προβλήματα  ή  προβλήματα  που  δεν
τους  επιτρέπουν να εκφράζονται  γραπτά,  κ.τ.λ.   προκειμένου να
διαγωνισθούν για κάποια προκηρυσσόμενη θέση.

 Με τον Ν. 2646/98, άρθρο 22, παρ 1 και 5β γίνεται επέκταση και
τροποποίηση  του  επιδόματος  Τετραπληγίας  –  Παραπλ 캇 γίας  σε
ασφαλισμένους  του  Δημοσίου  και  ανασφαλίστους,  λόγω  μη
αναστρέψιμης  βλάβης  (μειοπάθειες,  αθρίτιδες,  σκλήρυνση  κατά
πλάκας, κ.τ.λ.). Η απόφαση αυτή δεν δικαιώνει όμως όσους είναι
ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπ.
Κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ,κ.τ.λ.  Τρόπος
υποβολής  των  δικαιολογητικών  γίνεται  σύμφωνα  με  την  αριθμ.
Π3Α/Φ.27. οικ. 124095 (ΦΕΚ 1594 – ΤΒ – 23.12.2002) απόφαση
των  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Αρμόδιος  φορέας  η
Διεύθυνση  ή  το  Τμήμα  Κοινωνικής  Πρόνοιας  της  οικείας
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  ή  Διαμερίσματος.  Σχετικές  κοινές
υπουργικές  αποφάσεις  είναι  οι  αριθμ.115750/3006  (ΦΕΚ  724
Β/30.09.1982, Γ4α/Φ29/1499 (ΦΕΚ 366 Β΄, 30.06.1983) βάση των
οποίων  το  επίδομα  αυτό  επεκτείνεται  και  στους  άμεσα  ή  έμμεσα
ασφαλισμένους του Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται  με το άρθρο 3
του  ν.  1284/1982  (ΦΕΚ  114  Α΄).  Το  επίδομα  αυτό  με  τον  Ν.
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3172/2003  (ΦΕΚ  197  Τα,  06.08.2003)  εκτείνεται  και  στους
ακρωτηριασμένους.

Για κάλυψη αναπηρικών θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να γίνεται
κλήση του 1890 ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση του
πολίτη.

Κάτοχοι 1.000 δωρεάν τηλεφωνικών μονάδων από τον Ο.Τ.Ε. είναι
όλοι όσοι είναι δικαιούχοι και παίρνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα
Παραπληγίας και οι διπλό-ακρωτηριασμένοι. 
Επίσης υπάρχει

1. έκπτωση  αξίας  16 ευρώ,  επί  της  συνολικής  μηνιαίας
χρονοχρέωσης, για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων.

2. έκπτωση 16 ευρώ, για χρήση υπηρεσιών Internet
3. δωρεάν  20  κλήσεις  κατά  μήνα,  για  11888  και  της  φραγής

εξερχόμενων κλήσεων  

Σύμφωνα με το ν. 3232/2004 του άρθρου 5
Παρ  1  «Πάσχοντες από αιμορροφιλία  τύπου Α και  Β καθώς και
στους μεταμοσχευμένους από συμπαγή όργανα (καρδιά, πνεύμονες,
ήπαρ και πάγκρεας) με Π.Α τουλάχιστον 67%» και
Παρ 3 «Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτονική κάθαρση ή έχουν
υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με Π.Α. τουλάχιστον 67%»
Έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά από 15 χρόνια εργασίας που
προβλέπει ο ν. 612/1977 
 παρ 4  «Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστά αναπηρίας 80% και
άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με Π.Α. 80% και άνω, εφ’ όσον
έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε
φορείς  αρμοδιότητας  Υ.Ε.Κ.Α.  θεμελιώνουν  δικαίωμα
συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7500 ημερών εργασίας ή 25
ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής
στην  ασφάλιση.  Το  καταβαλλόμενο  ποσό,  δεν  μπορεί  να  είναι
κατώτερο από το οριζόμενο για τη σύνταξη γήρατος».
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Πρόσβαση  των  ατόμων  με  αναπηρίες  στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Νόμος 1351/1983 (ΦΕΚ Α’ 56)
«εισαγωγή  σπουδαστών  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  και  άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από το νόμο 1771/1988 (ΦΕΚ Α’
71)  «Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  συστήματος  εισαγωγής
σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και
όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 1945/1991
(ΦΕΚ Α’ 69) «Γενικά αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 3
Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
 Όσοι  υπάγονται  στις  παρακάτω  περιπτώσεις  ανήκουν  στους
υποψηφίους ειδικών κατηγοριών με τις ακόλουθες διακρίσεις:
α)…………………………………………………………….
ζ) Τυφλοί  – κωφάλαλοι  – πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και
δρεπανοκυτταρική  ή  μικροδρεπανοκυτταρική  αναιμία,  ως  και
πάσχοντες  από  συγγενή  υδροκεφαλία  με  μόνιμη  τεχνική
παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt) συνοδευόμενη
και από άλλες διαμαρτυρίες όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα
επιληπτικής κρίσης. Η πάθηση όσων ανήκουν στις κατηγορίες αυτές,
πιστοποιείται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του νόμου
μετά  από  δωρεάν  βεβαίωση  γιατρού  μέλους  διδακτικού
επιστημονικού  προσωπικού  οποιουδήποτε  Α.Ε.Ι.  αντίστοιχης
ειδικότητας.
 Η καθ’ υπέρβαση εγγραφή τυφλών ή κωφαλάλων επιτρέπεται σε
οποιαδήποτε  τμήμα  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  εκτός  από  τα
τμήματα  εκείνα  στα  οποία  λόγω  της  φύσης  της  επιστήμης  είναι
δυσχερής γι’ αυτούς  η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη
απόφαση  του  τμήματος,  που  εγκρίνεται  από  τη  Σύγκλητο  και
ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους με το
οποίο γίνεται η επιλογή.
  Όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 4 &1 α’ και β’
του ν. 1771/1988 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 46  VII του ν.
1946/1991.
ΝΟΜΟΣ  2413/1996  (ΦΕΚ  Α’  124)  «Η  ελληνική  παιδεία  στο
εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 66
Οι  έχοντες  υποστεί  μεταμόσχευση  οργάνων,  νεφρού,  καρδιάς,
πνευμόνων, ήπατος και παγκρέατος εγγράφονται καθ’ υπέρβαση σε
οποιοδήποτε  τμήμα  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  υπό  τους
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περιορισμούς  του  εδαφίου  β’  της  παρ.  1  του  άρθρου  4  του  ν.
1771/1988 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 εδάφιο VII του ν.
1946/1991,  με  το  οποίο  αντικαταστάθηκε  το  πρώτο  εδάφιο  της
περίπτωσης ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 1771/1998.
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