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--Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος χορήγησης προνοιακών παροχών 

 --Προϋποθέσεις χορήγησης Προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ 

--Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 
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-- Συχνές ερωτήσεις 
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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΕ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α5) και την υπ’ αριθμ. 

Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 57) τίθεται σε εφαρμογή 

πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία 

από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 

τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της 

αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, με παράλληλη προσθήκη, στη 

σημερινή εκτίμηση της αναπηρίας, δεδομένων για τις καθημερινές δραστηριότητες του 

ατόμου με αναπηρία. 

Η πιλοτική αυτή διαδικασία αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν πρώτη φορά 

αίτηση για προνοιακές παροχές σε χρήμα και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια της 

Αττικής. 

Με τις διατάξεις του ν. 4549/2018 η εν λόγω πιλοτική διαδικασία παρατείνεται από τη 

λήξη της (30-6-2018) έως και τις 31.12.2018 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

(Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση). 

 

Από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και από 24 Σεπτεμβρίου 2018 η ίδια πιλοτική 

διαδικασία επεκτάθηκε, αντίστοιχα,  για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Όπως 

συμβαίνει και στην Αττική, στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ εντάσσονται 

υποχρεωτικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης σε προγράμματα 

απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα.   

 

Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 

Άρθρο 18 ν .4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α) 

1. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄5) προστίθεται δεύτερο 

και τρίτο εδάφιο ως εξής: 

«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 

31.12.2018 με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. 

οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 57). Εντός του Ιουλίου 2018 τίθεται σε 

εφαρμογή η εν λόγω πιλοτική διαδικασία για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για 

πρώτη φορά αίτηση για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ 

και διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και εντός του 

Σεπτεμβρίου 2018 για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση 
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για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ και διαμένουν μόνιμα 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

παρόν άρθρο και στην υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 57).». 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Οι αιτούντες των προηγούμενων εδαφίων απαλλάσσονται, κατά την εξέτασή τους από 

τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως 

ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829) 

 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν .4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α) επεκτείνεται 

σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής 

προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη 

φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζεται 

πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και των 

παραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. 

οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 57). 

 

 Η πιλοτική διαδικασία αφορά σε άτομα με αναπηρία, που υποβάλλουν για 

πρώτη φορά αίτηση για προνοιακό επίδομα αναπηρίας   

 

Στη νέα διαδικασία ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ: 

 

 Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ αίτηση για προνοιακό 

επίδομα αναπηρίας και δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε πιστοποίηση της 

αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ, ούτε σε λήψη εισηγητικού φακέλου από ιατρό. 

 Άτομα με αναπηρία που ελάμβαναν στο παρελθόν προνοιακό επίδομα αναπηρίας 

αλλά η περίοδος χορήγησής του έχει λήξει και δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή 

πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ ή δεν έχουν έτοιμο εισηγητικό φάκελο από ιατρό. 

 

Στη νέα διαδικασία ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ: 

 

 Άτομα που ζητούν παράταση λήψης επιδόματος και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο 

από τη λήξη καθώς και άτομα που έχουν ήδη εισηγητικό φάκελο (γνωμάτευση) 

από γιατρό προς τα ΚΕΠΑ σύμφωνα με το νέο ΕΠΠΠΑ ή την πιστοποίηση 
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αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ σε ισχύ. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να 

παραπέμπονται στην υπηρεσία του Δήμου που χορηγεί τις προνοιακές παροχές. 

 Άτομα που δεν κατοικούν στις εν λόγω περιφερειακές ενότητες.   

 Άτομα που δεν μπορούν να προσέλθουν για εξέταση στις υγειονομικές 

επιτροπές των ΚΕΠΑ και ζητούν κατ΄οίκον εξέταση. 

 

Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για 

εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.  

 

Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα (οικονομικές ενισχύσεις – επιδόματα) σε άτομα με 

αναπηρία που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, κατά την πιλοτική διαδικασία είναι οι εξής: 

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους   

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος.   

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία   

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση   

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων 

ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου   

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - 

μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), 

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)   

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων   

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης   

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση   

 

Η χορήγηση των ως άνω προνοιακών παροχών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

  

Η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρία 

περιλαμβάνει: 

• Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας   

• Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας από τον θεράποντα γιατρό του 

ανάπηρου, συμπλήρωση εισηγητικού και παραπομπή του στα ΚΕΠΑ. 

• Αξιολόγηση και εκτίμηση της αναπηρίας από τριμελή επιτροπή γιατρών του ΚΕΠΑ.  

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από ιατρό με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά 

θέματα, για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Το ερωτηματολόγιο δεν 

επηρεάζει την κρίση και την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής ως προς την 

χορήγηση του επιδόματος.   
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Με την ηλεκτρονική διαδικασία: 

• Δεν επιβαρύνεται ο ενδιαφερόμενος με τη καταβολή του παραβόλου των 46,14€ 

της εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ. 

• Δεν απαιτείται η επικύρωση του γνησίου υπογραφής του θεράποντα γιατρού. 

• Ο γιατρός με βάση τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου θα βρει προσυμπληρωμένα 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία του. 

 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: 

1. Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους 

υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας 

ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική υπηρεσία, Περ. Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας, 

Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδος). 

 

Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης και από προσωπικό υπολογιστή 

με πρόσβαση στο διαδίκτυο.   

 

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ως εξής : 

α) καταχώρηση ΑΜΚΑ –   

β) εμφάνιση προσυμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν 

όπως: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακής κατάστασης, IBAN, 

κ.λπ. 

γ) επιλογή επιδόματος / προγράμματος (π.χ. τυφλότητας κλπ) καθώς και τυχόν 

πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).  

δ) Ασφαλιστικό status: τυχόν σύνταξη από άλλο φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή 

μονάδα κ.α.  

ε) αποθήκευση και έλεγχος 

στ)Υποβολή 

 

3. Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης ο ανάπηρος  παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό 

της κύριας πάθησης. 

4. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της συνταγογράφησης, συμπληρώνει   τον φάκελο αναπηρίας 

με το εισηγητικό και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕΠΑ (www.e-

prescription.gr με κωδικούς  Η/Σ). 

Αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση κατά την οποία 
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διαπιστωθεί και συνυπάρχουσα πάθηση: οι ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει 

να ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους και να τους 

οριστικοποιήσουν.  

Τέλος, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί τον Γενικό Εισηγητικό 

φάκελο ο οποίος διαβιβάζεται (μαζί με τους τυχόν ειδικούς εισηγητικούς φακέλους) 

αυτόματα στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης του ασθενή 

από Υγειονομική Επιτροπή. Ο αιτών ενημερώνεται από τα ΚΕΠΑ με e-mail ή sms για την 

ημερομηνία εξέτασής του. 

 

Ειδικότερα αναφέρεται πως ο θεράπων ιατρός αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία των 

εξετάσεων θα πρέπει να ενημερώσει τον ηλεκτρονικό (και όχι τον έντυπο) Γενικό 

Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια πάθηση του ασθενούς μέσα από το νέο σύστημα και 

την εφαρμογή που παρέχεται σε όλους τους γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί στο 

σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Ιατρικού Φακέλου της Α΄βάθμιας.  

 

 

5. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και e-mail  για την ημερομηνία εξέτασής του. 

6. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των 

ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και e-mail , ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του 

και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός 

προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή.  

7. Στην δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο. 

8. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον 

στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.  

9. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού 

λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος 

ή συνδικαιούχος.  

10. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν 

κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από 

τα ΚΕΠΑ. 

Με την ηλεκτρονική διαδικασία: 

• Δεν επιβαρύνεται ο αιτών με τη καταβολή του παραβόλου των 46,14€ της 

εξέτασής σας από τα ΚΕΠΑ. 

• Δεν απαιτείται η επικύρωση του γνησίου υπογραφής του θεράποντα γιατρού. 

• Ο γιατρός με βάση τον ΑΜΚΑ του άτομου με αναπηρία θα βρει προσυμπληρωμένα 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία του.  
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Ο ΟΠΕΚΑ έχει ήδη αποστείλει ενημερωτικό σε όλα τα Κέντρα Κοινότητας της Αττικής 

που εμπλέκονται στην διαδικασία, ώστε για διευκόλυνση των ανάπηρων και των 

γιατρών, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να εκτυπώνουν και να δίνουν 

στους αιτούντες ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο θα πρέπει να προσκομίζουν στον 

θεράποντα γιατρό.   

 

Επισημαίνουμε πως ο ρόλος του θεράποντος ιατρού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε όλο το 

εγχείρημα, καθώς αυτός είναι που έχει την ευθύνη για την εισαγωγή ιατρικών 

δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς και για την ηλεκτρονική διαβίβασή 

του στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ. 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 

I. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και 

ακρωτηριασμένους. 

1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν 

από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:    

α) ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω  

β) ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 

γ) παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω 

ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης 

επιβατικού οχήματος. 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1. Το άρθρο 22 παρ. 1 και 5 του ν. 2646/1998 (φεκ Α 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής   Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 

2.   Η παρ.5 του άρθρου 4 του ν 2345/1995 (ΦΕΚ Α 213), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 7 παρ.2 τουν.3627/2007, ΦΕΚ Α 292/24.12.2007 και το άρθρο 16 παρ.1 

Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/3.8.2010. ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

3. Κ.Υ.Α. Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 (Φ.Ε.Κ.1313/7-7-08, τ.Β΄) περί 

χορηγήσεως επιδόματος Κίνησης. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ η οποία  καθορίζει και το ποσό 

4. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)  (ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΠΑ)  

 

3. Προϋποθέσεις: 

α. 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. 

β. Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν 

αποτελει κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος. 

γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων 

(4) μηνών. 

 

4.  Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € 

μηνιαίως. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε..  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).   

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘). Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως 

«ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών 

επιδομάτων. 

7. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

9. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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II. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος 

κ.λπ. 

 

1. To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε: 

α. Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και 

υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή 

κάθαρση.  

β. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα 

έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, 

σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, 

πνεύμονες και μυελός των οστών.  

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1) Υπουργική απόφαση Α2γ/5014 (Οικονομικών και Υγείας της  19.7/13.8.82 (Β'591) 

Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο 

τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.  

2) Υπουργική απόφαση  Υ1/ΓΠ.οικ.84391/27.6.2007(ΦΕΚ 1165/11.7.2007 τ.Β) 

Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους 

μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. 

3) ΚΥΑ  αριθμ. Υ1/Γ.Π.ΟΙΚ. 102431(ΦΕΚ Β΄ 1519/1.9.2008) Αύξηση του διατροφικού 

επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων 

και μυελού των οστών. 

4) Υπουργική απόφαση Υ1/Γ.Π.οικ. 101270/17.7-4.8.2009 (ΦΕΚ Β΄1591/4.8.2009) 

επέκταση και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων πέραν των Ελλήνων. 

5) ΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/29.3.2012 (ΦΕΚ Β΄1239/11.4.2012)  επέκταση του 

διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και σε όσους έχουν υποβληθεί σε 

πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 

έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων:  

στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού),   

ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων.  

 

3. Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από 

άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος. 
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Δικαιολογητικά: 

Απαιτείται η προσκόμιση :   

1.  Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο 

δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το 

Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. 

 

2. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου  

θα βεβαιώνεται ότι   πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο 

στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το 

νεφρολόγο και θα  θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του 

Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή. 

 

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από την επιτροπή των ΚΕΠΑ. 

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ 

μηνιαίως. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

  

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).   

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως 

«ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. 

7.  Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 
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8. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

9. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 

11. Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη. Απαιτείται η προσκόμιση  «άδειας διαμονής σε ισχύ».  
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ΙΙΙ. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία 

 

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα, εφόσον 

κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:  

α) Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και 

άνω,  

β) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και 

άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος, 

γ) Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. 

δ) Εντάσσονται επίσης τα άτομα με αναπηρία που είναι άμεσα ασφαλισμένα, αλλά δεν 

δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν 

πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του 

ασφαλιστικού τους οργανισμού. 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1. Η αριθ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988  ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β) (εκκαθαριστικό) 

2. Η αριθ. Γ4α/φ. 225/Οικ. 2206/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 559Β) 

3. Η αριθ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (ΦΕΚ108Β) (ΒΑΣΙΚΗ)  

4. Η αριθ. 2070235/7915/0022/1989 KYA (ΦΕΚ700Β)  

5. Η αριθ. Γ4β/φ32/οικ. 591/1989 KYA (ΦΕΚ174Β) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

6. Η αριθ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 KYA (ΦΕΚ629Β) (ΒΑΣΙΚΗ) 

7. Η αριθ. Π4γ/Φ421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ997Β) 

8. Η αριθ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ1189Β) ΒΑΣΙΚΗ 

9. Η αριθ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των 

προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011 

10. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 

 

3. Προϋποθέσεις:  

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό 

πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία.  

 

β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή 

οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από 

το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται.  
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Στα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε 

πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή  για την αναπηρία τους, 

ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης, καταβάλλεται ολόκληρο το χορηγούμενο  επίδομα. 

 

γ. 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. 

 

δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) 

μηνών. 

 

Δικαιολογητικά: 

Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα 

ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης. 

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ 

μηνιαίως. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

 Δικαιούχοι του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας είναι:  

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δε 

λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.  

2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική 

ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς 

Αναπηρίας.  

3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση 

σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς 

Αναπηρίας. 

4. Ανασφάλιστοι.  

5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.  

6.  Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για 

συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την αρ. Δ12α/Φ.32/Γ.Π. οικ.46042/1305/30-8-2018 εγκύκλιο 

του Υπουργείου ««ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η μη 

συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης καθώς και η 

τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης». 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). 

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6.  Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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IV. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση 

 

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια 

υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:   

α. Βαριά νοητική υστέρηση, ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης 

κάτω του 30.  

β. Σύνδρομο Down με συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% 

και άνω.   

γ. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και ποσοστό 

αναπηρίας από 80% και άνω.  

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1. Η αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 KYA (ΦΕΚ724Β) (ΒΑΣΙΚΗ) 

2. Η αριθ Γ4Β/Φ. 423/οικ. 1167/1984 ΚΥΑ (ΦΕΚ 289/Β) 

3. Η αριθ. Γ4β/Φ.423/οικ.2208/1988 KYA (ΦΕΚ559Β)  

4. Η αριθ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β)(εκκαθαριστικό) 

5. Η αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ997Β) 

6. Η αριθ. Δ29α/Φ. 32/ΓΠ/οικ 10808/531/2013 (965Β) (ΒΑΣΙΚΗ) (Τίτλος 

προγράμματος-ΚΕΠΑ) 

7. Η αριθ. Γ4Β/Φ.32/οικ.591/1989 ΚΥΑ (ΦΕΚ 174Β) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

8. Η αριθ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ(ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των 

προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011 

9. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

3. Προϋποθέσεις:  

α. Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση 

με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από 

ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερο από το 

πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85).  

β. Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως 

εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη 

νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα. 

γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) 

μηνών. 

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).   

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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V. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και 

ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου. 

 

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές 

επιτροπές ότι: 

α) έχουν παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση),   με ποσοστό 

αναπηρίας από 67% και άνω, ή με παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-

παραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, λόγω νόσου ή βλάβης 

(προσδιορισμός αυτής) [άρθρο 1 ν.1140/1981]   

β) έχουν  νόσο ή πάθηση ή βλάβη (προσδιορισμός αυτής) που έχει επιφέρει αναπηρία με 

ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, αντίστοιχης μορφής με την παράλυση των άνω και 

κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση), ή παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-

παραπάρεση), λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των 

μυών  (ρητή αναφορά στην ανάλογη κατηγορία) [άρθρο 22 παρ.5 ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 

Α΄)] 

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό (ανεξαρτήτως του 

σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών) [άρθρο 21 

ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄)] 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1. Το άρθρο 22 παρ.   5 του ν. 2646/1998 (φεκ Α 236) 

2.  αρθ 21 παρ. Α6 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α) 

3.  αρθ. 3 του ν. 1284/1982 (Α114) 

4. Το αρ.8 του ν. 4331/2015 ΦΕΚ69Α) 

5.   Η αριθ 115750/3006/10-09-1981 (ΦΕΚ 572/Β) ΚΥΑ:  

6.  Η  αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 ΚΥΑ (ΦΕΚ 724Β) ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ 

7.  Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1499/83 ΚΥΑ.(ΦΕΚ 366Β) 

8. ΥΑ 613//1983 (ΥΑ 61384/1638 ΦΕΚ Β 324 1983) ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

9.  Η  αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β) ΔΗΜΟΣΙΟ 

10. Η αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ221/Φ.221/Οικ. 6286/1997ΚΥΑ (ΦΕΚ997Β) 

11. Η αριθ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ1189Β 

12.  Η αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των 

προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011 

13. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  
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3. Δικαιούχα πρόσωπα: 

α1. Τετραπληγικοί - παραπληγικοί (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και 

ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

α2. Τετραπληγικοί - παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν σύνταξη 

Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128, όπως ισχύει) καθώς 

και τα πρόσωπα που λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 93 του 

ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α85).  

β. Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι στον Οίκο 

Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν υπάγονται στην 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, και στα προστατευόμενα μέλη της 

οικογένειάς τους, που έχουν την ίδια αναπηρία.  

γ. Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων 

Ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δικαιούχοι 

σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, 

καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της 

οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα 

αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 

(Β΄ 460΄). 

δ. Στην κατηγορία των ανασφάλιστων επίσης εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και 

συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του 

εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους 

οργανισμού.  

 

4. Προϋποθέσεις: 

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας άλλου είδους 

οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης. 

Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της 

εκάστοτε προβλεπομένης, θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος. 

β. Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι 

ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές 

δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπόμενου 

επιδόματος.  

Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν 

το ήμισυ της εκάστοτε  προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης. 
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Δικαιολογητικά: 

Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού 

τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του 

εξωϊδρυματικού βοηθήματος. 

 

5.Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€ μηνιαίως. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). 

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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VI. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή 

- δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική 

διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS). 

 

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια 

υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:   

α. Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία - 

οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία - µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό 

αναπηρίας από  67% και άνω.  

β. Αιμορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό 

αναπηρίας από 50% και άνω.  

γ. Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε ποσοστό αναπηρίας από 

50% και άνω.  

δ. Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε 

εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.  

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1) Κ.Υ.Α. Γ4/Φ167/2073/13-8-82(Φ.Ε.Κ.640/82,τ.Β΄) «περί εγκρίσεως εφαρμογής 

προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία 

κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 

50/Β/1983 ΒΑΣΙΚΗ 

2) Κ.Υ.Α. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/10-11-94(Φ.Ε.Κ.872/25-11-94, τ.Β΄) «περί 

υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραμμα μεσογειακής αναιμίας» 

3) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/21-5-08 τΒ΄) που καθορίζει το ύψος 

των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το 2011. 

4) ΥΑ Π3α//2011 (ΥΑ Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338 ΦΕΚ Β 430 2011   

5) ΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013  ΒΑΣΙΚΗ 

6) ΥΑ Π3α//2009 (ΥΑ Π3α/Γ.167/Γ.Π.οικ.70548 ΦΕΚ Β 1066 2009) 

7) ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)  ΚΕΠΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 

3. Προϋποθέσεις: 

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε 

επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν 

περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή. 
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β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) 

μηνών. 

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από 

μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως ενώ στους πάσχοντες από 

αιμορροφιλία – AIDS σε 697€ μηνιαίως . 

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν 

αποτελεί  κώλυμα. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).  

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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VII. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων 

 

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια 

υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:  

α. Κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 

ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών. 

β. Κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών, 

που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, 

πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη. 

γ. Κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, 

που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές 

σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε 

μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ. 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1) Κ.Υ.Α. Δ36/423/1973 (Φ.Ε.Κ. 306 Β’) «περί επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας 

μέχρι και 18 ετών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από: ΒΑΣΙΚΗ 

i) την παρ. 2 της υπ΄ αριθ. Π4Γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ΟΙΚ. 6286/97 (ΦΕΚ Β 997) 

απόφασης Υπ. Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, 

ii) την παρ. 4 της 56/1980 (ΦΕΚ Β'291) απόφασης Υπ. Οικονομικών και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, 

iii) την παρ. 1 της 56/1980 (ΦΕΚ Β'291) απόφασης Υπ. Οικονομικών και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών 

2) ΥΑ Γ4β//1984 (ΥΑ Γ4β/Φ.422/οικ.1904 ΦΕΚ Β 479 1984   

3) ΥΑ Γ4///1985 (ΥΑ Γ4/Φ.422/οικ.1142 ΦΕΚ Β 228 1985    

4) ΚΥΑ Γ4/Φ.112/ΟΙΚ. 1929/1987 (ΦΕΚ724 τ.β) 

5) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/21-5-08 τΒ΄) που καθορίζει το ύψος 

των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το 2011. 

6) ΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 ΦΕΚ Β 965 2013 ΒΑΣΙΚΗ  

7) ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)  ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  

 

3. Προϋποθέσεις ένταξης: 

α. Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από οποιαδήποτε άλλη 

πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν 

μικρότερη, θα χορηγείται η διαφορά. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν 

περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό οργανισμό. 
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β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) 

μηνών. 

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν 

αποτελεί  κώλυμα. 

 

Δικαιολογητικά: 

Τα άτομα από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν (σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες 

τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης) θα φέρουν βεβαίωση 

φοίτησης. 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ 

μηνιαίως. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). 

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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VΙII. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης 

 

1. Στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης εντάσσονται τα 

άτομα που θα κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν οπτική 

αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω. 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1. αρ. 1, 2  Ν. 1904/1951 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ) 

2. Ν.Δ. 57/1973   

3. Ν.Δ. 162/1973   

4. Ν.958/1979,  (ΤΡΟΠ Ν 1904/1951) 

5. αρθ. 8 του ν. 4331/2015 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΟΡΑΣΗΣ) 

6.  ΚΥΑ 1480/81 (ΦΕΚ Β 457) (ΒΑΣΙΚΗ) 

7. ΚΥΑ. Γ4/ Φ.421/οικ 1130/84 ΦΕΚ 289Β/1984  (ΒΑΣΙΚΗ) 

8.  (ΥΑ Γ4/Φ 421/οικ 1143 (ΦΕΚ Β 228 1985): Αύξηση χρηματικών βοηθημάτων 

καταβαλλομένων σε τυφλούς 

9. ΚΥΑ Π4γ/Φ. 421/Φ. 221/οικ 6286 (ΦΕΚ Β’ 997/11.11.1997)  

10.  ΚΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 ΦΕΚ Β 1189 2013 (ΒΑΣΙΚΗ - 

ένταξη ΚΕΠΑ) 

11. ΚΥΑ Π3α/Φ.18/Γ.Π. οικ. 63731 ΦΕΚ Β 931/21.5.2008) ΠΟΣΑ 

12. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)  ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ   

 

3. Δικαιούχα πρόσωπα: 

α1. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι 

ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. 

α2. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΕΦΚΑ). 

β1. Άνεργοι ανασφάλιστοι. 

β2. Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά 

διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον 

ασφαλιστικό τους οργανισμό. 

β3. Έμμεσα ασφαλισμένοι, είτε λαμβάνουν σύνταξη είτε όχι.   

γ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι. 

δ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. 
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ε. Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. 

στ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι. 

ζ. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την 

επιστήμη τους. 

4. Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση 

για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή 

μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, 

χορηγείται σε αυτούς η διαφορά. 

Η λήψη σύνταξης γήρατος από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

δεν αποτελεί  κώλυμα. 

 

Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου επιφέρει διακοπή της 

οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας. 

 

Δικαιολογητικά: 

- Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου 

ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας. 

- Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν 

την επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και 

βεβαίωση εργασίας. 

 

5. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους   έχει ως εξής: 

α) Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 € 

β) Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη 

εργαζόμενοι φοιτητές 697 €  

γ) Εργαζόμενοι φοιτητές 362 € 

δ) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 € 

ε) Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία  697 €  

στ) Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την 

επιστήμη τους 697 € 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). 

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 
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5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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IX. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση 

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια 

υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν: 

α. Εγκεφαλική παράλυση, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, ηλικίας 0-18 

ετών, εκτός αν παίρνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικά, παραπληγικά, βάσει 

των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).  

β. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης: 

-- Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας. 

--  Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του  επιδόματος του 

ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας» 

-- Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση, των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι 

κατά την έννοια των διατάξεων του ν.4051/1960 (ΦΕΚ Α68) και του Β.Δ. 669/1961(ΦΕΚ 

Α158). 

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 του ν.4472/2017 
 

2. Θεσμικό πλαίσιο 

1) Την αριθ. Γ4α//Φ224/οικ.1434/1984 KYA (ΦΕΚ441Β) ΒΑΣΙΚΗ 

2) Την αριθ. Γ4β/φ.32/οικ. 3298/1988 (39Β) (Εκκαθαριστικό) 

3) Την αριθ. Γ4β/φ.32/οικ.591/1989 (174Β) (ανεξάρτητα από το εισόδημα) 

4) Την αριθ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β) ΠΟΣΑ 

5) ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)   ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 

 

3. Προϋποθέσεις ένταξης: 

α. Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από 

οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη 

λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης. Στην περίπτωση 

που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά. 

β. Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός 

Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει 

αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της 

προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.  

γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) 

μηνών. 

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν 

αποτελεί  κώλυμα. 
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4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697€ 

μηνιαίως. 

Δικαιολογητικά: Για τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που 

φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Έλληνες Πολίτες. 

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). 

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 

4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων 

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς 

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να 

προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη 

της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και 

τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 

πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι 

αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς 

προστασίας» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα 

πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το 

επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων 

σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Παραθέτουμε κατωτέρω τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν από τον αιτούντα κατά τη 

συμπλήρωση της αίτησης:   

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να προσέρχονται στα 

Κέντρα Κοινότητας της Αττικής ή στην Κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ γνωρίζοντας τον 

ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους μόνον την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο 

σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους) και ένα  Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού 

όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). 

Ειδικές περιπτώσεις : 

1. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τρίτο άτομο, θα πρέπει να φέρει 

μαζί του νομιμοποιητικό έγγραφο για να υποβάλει την αίτηση (εξουσιοδότηση με το 

γνήσιο της υπογραφής, ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής 

συμπαράστασης). 

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  Εάν 

υπάρχει διαζύγιο θα πρέπει να προσκομίσουν νομιμοποιητικό έγγραφο στο οποίο θα 

αναφέρεται ποιός έχει την επιμέλεια του παιδιού. 

  

2. Εάν ο αιτών είναι πολίτης τρίτης χώρας το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, 

νομιμοποιητικό έγγραφο. (Αναλυτικές οδηγίες στις κατηγορίες δικαιούχων) 

 

Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτείται ο αιτών να φέρει μαζί του επιπλέον 

τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους 

καρδιάς, ήπατος κ.λπ.: 

--Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου, υπογεγραμμένη από τον 

υπεύθυνο του Κέντρου και θεωρημένη  από τον Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. όπου 

βεβαιώνεται ότι ο αιτών έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. (Οι 

αιτούντες δεν εξετάζονται από την επιτροπή των ΚΕΠΑ). 

-- Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου αιμοκάθαρσης,  

όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο 

στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το 

νεφρολόγο και θα  θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.  Η βεβαίωση του 

Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή. 

 

2.  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία: 

      Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους 

φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη 

σύνταξης. 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΠΕΚΑ   
                                                                                                            Σελίδα 36 
 

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο φορέας απαντά στο αίτημα και δίνει τη βεβαίωση άμεσα. 

 Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο φορέας  για να απαντήσει εάν κάποιος 

δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ζητά την απόφαση των ΚΕΠΑ.  Στις περιπτώσεις αυτές θα 

πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απόσπασμα 

ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΙΚΑ ή από την υπηρεσία του ΙΚΑ).  

 

3.  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και 

ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου: 

Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ) θα φέρουν 

βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού επιδόματος.  

 

4. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων 

Τα άτομα από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν (σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές 

ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης) θα φέρουν βεβαίωση φοίτησης.  

 

5. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση 

Για τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης. 

 

6.  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης 

- Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή 

σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας. 

- Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την 

επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση 

εργασίας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ τα εξης: 

1. Δεν απαιτείται συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης για την υποβολή της αίτησης 

2. Στα Κέντρα Κοινότητας δεν θα τηρούνται φυσικοί φάκελοι των αιτήσεων. Για τα 

δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι αιτούντες κατά τα όσα προαναφέρθηκαν υπάρχει η 

δυνατότητα σκαναρίσματος και ανάρτησης με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία 

του ΟΠΕΚΑ, Δ/ση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 30, ΤΚ 

10170, όπου θα τηρείται το φυσικό αρχείο. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ. 

 

1. Δικαιούχοι των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων είναι οι κάτωθι υπήκοοι: 

 

α. Έλληνες Πολίτες 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών 

 

β. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (Πίν. 1),  

Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε» 

 

γ. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) (Πίν. 2)  

Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ» 

 

δ. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 

(ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Πίν 3).   

Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ» 

 

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης ΕΕ ή πολίτης ΕΕΟΧ ή 

πολίτης κράτους που περιλαμβάνεται στην  κυρωμένη Ευρωπαϊκής Σύμβασης με το 

ν.δ. 4017/1959. 

Παρακαλώ επιλέξτε από τις παρακάτω Κατηγορίες Υπηκοότητας: 

 

α. Αναγνωρισμένος πρόσφυγας που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, του οποίου το 

καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για 

το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 

389/1968, ΦΕΚ Α 125).  

 Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

 

β.«Πολίτης τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.».  Απαιτείται η 

προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε 

ισχύ» 

 

γ. Πολίτης τρίτης χώρας δικαιούχος καθεστώτος διεθνούς προστασίας.  

Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας» 

 

δ. Πολίτης τρίτης χώρας που του έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους.  

Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 
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Επίσης, αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο, ισχύει το άρθρο 2 της παραγράφου 12 του 

ΠΔ 220/2007 (ΦΕΚ 251, Α΄), όπου ορίζεται ότι «Σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% 

και άνω, που βεβαιώνεται με γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί επίδομα αναπηρίας για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση της αίτησης, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των 

αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας.». 

 

2. Στο επίδομα κίνησης, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, θα πρέπει να 

προστεθούν ως δικαιούχοι: 

«Ομογενής» 

 Απαιτείται η προσκόμιση  «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ δεν είναι δικαιούχος προνοιακών 
αναπηρικών επιδομάτων. 
 

3. Στο διατροφικό επίδομα, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, θα πρέπει να 

προστεθούν ως δικαιούχοι: 

α) «Ομογενής» 

 Απαιτείται η προσκόμιση  «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών 
αναπηρικών επιδομάτων. 
 

β) πολίτης κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη (πιν. 4).  

Απαιτείται η προσκόμιση  «άδεια διαμονής σε ισχύ.  
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΚΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΌ ΑΜΚΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΌ ΑΜΚΑ

ΟΝΟΜΑ /ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ / Κ.ΛΠ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΣΤΑΤΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΒΑΝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΠΕΚΑ   
                                                                                                            Σελίδα 40 
 

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 
 
 
 
 
 

Επιλογή επιπλέον παροχής

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 
 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΠΕΚΑ   
                                                                                                            Σελίδα 42 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ STATUS ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣ

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣIKA, OΓΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ Ν. 
4368/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ STATUS

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
Ν.4368/2016

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝ

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ή ΌΧΙ

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣIKA, OΓΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ STATUS

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝ/ΧΟΣ
IKA,       ΟΑΕΕ,    κ.λπ.

ΣΥΝ/ΧΟΣ
IKA,       ΟΑΕΕ,    κ.λπ.

ΑΜΕΣΑ ΣΥΝ/ΧΟΣΑΜΕΣΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ

ΕΜΜΕΣΑ ΣΥΝΧΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ STATUS

ΕΜΜΕΣΑ ΣΥΝΧΟΣ

 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝ/ΧΟΣ ΟΓΑΣΥΝ/ΧΟΣ ΟΓΑ

ΑΜΕΣΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΟΓΑΑΜΕΣΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΟΓΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΣΥΝΧΟΣ ΟΓΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ STATUS

ΕΜΜΕΣΑ ΣΥΝΧΟΣ ΟΓΑ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ ΟΓΑ ΑΜΕΣΑ / 

ΕΜΜΕΣΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ ΟΓΑ
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ΑΠΟΔΟΧΗ –  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

    

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ  

ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

 

ΕΚΔΟΣΗ  
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ/ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ/ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
ΚΕΠΑ  

ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ  

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΚΕΠΑ 

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ SMS 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ /  
ΕΝΣΤΑΣΗ /  

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΚΕΠΑ 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΠΑ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΕΚΑ 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ /  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ  
ΛΟΓΩ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΚΕΠΑ 

 

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ /  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΕΚΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4520 /22 Φεβρουαρίου 2018 Αρ. Φύλλου  Α' 30/22.02.2018  

 

Άρθρο4  

Παροχές και υπηρεσίες  

1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:  

α) το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/ 2018 (Α'5),  

β) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες του άρθρου 93 

του ν. 4387 /2016,  

γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 

και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με το 

ν. 1296/1982 (ΑΊ 28), το ν. 4093/2012 (Α'222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 4387 

/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος 7 του παρόντος,  

δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τον 

ν.3050/2002,  

ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:  

αα) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπλήγικούς και ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 

57 /1973 (ΑΊ 49), ν. 162/1973 (Α'227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α' 36), άρθρο 4 του ν. 

2345/1995 (Α' 213)],  

ββ) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των 

οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους 

καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 421/1937 (Α'2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],  

γγ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία (ν.δ. 57 /1973, ν. 162/1973, άρθρο 

22 του ν. 2646/1998),  

δδ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ. 57 /1973, ν. 

162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),  

εε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών - τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων 

ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/ 

1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981 των 

Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β'572)],  

στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική 

- μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), 

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57 /1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 

του ν. 2646/ 1998),  

ζζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57 /1973, ν. 162/1973, 

άρθρο 22 του ν. 2646/1998),  

ηη) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2 του ν. 1904/195 

(Α'212), ν.δ. 57 / 1973, ν.δ. 162/1973, ν. 958/1979(Α'191 ), άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998, 

άρθρο 8 του ν. 4331/2015 (Α'69)],  
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θθ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57 /1973, ν. 162/1973, 

άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998),  

ιι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των 

οικογενειών τους [ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν. 1137/1981 (Α'60), άρθρο 

22 του ν. 2646/1998],  

στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές 

υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων, ιδίως:  

αα) το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες [ν. 162/1973, 

άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ3/2435/1987 (Β '435)],  

ββ) η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών [άρθρο 27 

του ν. 3016/2002 (ΑΊ 1 Ο), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],  

γγ) η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 1 Ο του ν. 2963/2001 (Α'268), άρθρο 17 

παρ. 1 Ο του ν. 3534/2007 (Α'40)],  

ζ) το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α'94), όπως το 

άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α'236)],  

η) προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που του ανατίθενται σύμφωνα με το 

άρθρο 116 του ν. 4488/2017 (ΑΊ 37),  

θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι 

εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, 

εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από 

Φορέα ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους 

Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της ιεράς Μονής Σινά,  

ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα,  

ια) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 

Υπουργών, μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου 

προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μέχρι 30.6.2018, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΟΠΕΚΑ, καταρτίζεται ο «Κανονισμός Παροχών και Υπηρεσιών του 

ΟΠΕΚΑ» με τον οποίο καθορίζονται:  

α) το είδος των χορηγούμενων από τον ΟΠΕΚΑ προνοιακών παροχών και υπηρεσιών και 

τα σημεία επαφής και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων,  

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ένταξης των 

ενδιαφερομένων στα σχετικά προγράμματα,  

γ) η βάση, ο τρόπος υπολογισμού, το ύψος του ποσού, ο χρόνος έναρξης καταβολής, 
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καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις αναστολής, τροποποίησης, διακοπής και 

επαναχορήγησης των πάσης φύσης παροχών,  

δ) ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεωνυπεύθυνων δηλώσεων (ανά 

παροχή ή και ενιαία) και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  

ε) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, τα αρμόδια όργανα 

παραλαβής τους, το είδος και το εύρος των διοικητικών ελέγχων, όπως ηλεκτρονικές 

διασταυρώσεις και δειγματοληπτικοί έλεγχοι,  

στ) τα αρμόδια όργανα απονομής των παροχών,  

ζ) ο τρόπος ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παροχών,  

η) τα θέματα που αφορούν τις ενδικοφανείς προσφυγές και το αρμόδιο Όργανο εξέτασής 

τους και κάθε άλλο συναφές με τις παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ζήτημα.  

3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παραγράφου 2, τα ζητήματα των περιπτώσεων 

α έως η της παραγράφου 1 καθορίζονται, ανά παροχή - υπηρεσία ή ομάδα παροχών - 

υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ υποχρεούνται να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά, 

μέσω εξουσιοδοτημένων - διαπιστευμένων από τον Διοικητή υπαλλήλων αυτού, τα 

δηλωθέντα στοιχεία από τους αιτούντες οποιαδήποτε παροχή που απονέμει ο ΟΠΕΚΑ με 

τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσω-

τερικών, των Μητρώων του Εθνικού Συστήματος Πληρωμών Συντάξεων, των 

πληροφοριακών συστημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 

Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), της 

Ελληνικής Αστυνομίας, των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, φορέα ή 

Υπουργείου, που επίσης υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη, 

πλήρη και σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στα απολύτως αναγκαία στοιχεία 

και δεδομένα των αιτούντων, με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 

περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  

5. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ διερευνά τις δυνατότητες σύναψης διμερών ή πολυμερών 

συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής για την ανταλλαγή, με συμβατικό 

ή/και ηλεκτρονικό τρόπο, δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών με φορείς, 

οργανισμούς και αρχές κοινωνικής προστασίας χωρών του εξωτερικού και εισηγείται 

σχετικά στην εποπτεύουσα αρχή.  
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512/2018 (ΦΕΚ Α5) 

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 215 

1. Τίθεται σε εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου 2018 πιλοτική διαδικασία απονομής 

προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό 

Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω ηλεκτρονικής 

διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, με 

παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της αναπηρίας, δεδομένων για τις 

καθημερινές δραστηριότητες του  ατόμου με αναπηρία. 

2. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, εφαρμόζεται 

και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την 

ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια 

Αττικής.  

3. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας της παρ.1 είναι ο Οργανισμός 

Γεωργικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τα κατά τόπον αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης 

Αναπηρίας του ν.3863/2010. Η καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα 

άτομα με αναπηρία διενεργείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οι 

αναγκαίες πιστώσεις μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτό επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών 

Ασφαλίσεων. 

4. Με κοινές αποφάσεις  των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρμόδιου Υπουργού 

ρυθμίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διαβίβασης και αξιολόγησης της 

αίτησης, ο τρόπος συνυποβολής δικαιολογητικών εφόσον προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης της διαδικασίας και οι αρμοδιότητές τους, 

τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας που συμμετέχουν, η διαδικασία εντός των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας,  για την εκτίμηση της δυνατότητας   των ατόμων με αναπηρία 

να  φέρουν σε πέρας δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της καθημερινής τους ζωής, ο 

χρόνος και ο τρόπος καταβολής των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο ζήτημα 

λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος. 

5. Συνίσταται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) και λειτουργεί στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών το οποίο 

διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρ.4 ν.4445/2016 και τα Κέντρα Πιστοποίησης 

Αναπηρίας του ν.3863/2010. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και 

της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα 

και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.  Ως υπεύθυνος 
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επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων του πληροφοριακού 

συστήματος ορίζεται ο Πρόεδρος ΔΣ και Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων ο οποίος ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη διαχείριση των 

δεδομένων αυτών. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης καθορίζονται: α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του 

πληροφοριακού συστήματος, β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του 

πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά και 

τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων 

του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση 

δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, και δ. κάθε άλλο θέμα σχετικό 

με την ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. 
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθμ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36 18 Ιανουαρίου 2018 •   Αρ. Φύλλου 57 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε 

χρήμα, σε άτομα με αναπηρία.  

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α: 5).  

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α'98), όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).  

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α' 21 Ο).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.  

6. Την υπ' αριθμ. Υ28/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β' 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 

Υ70/11.11.2015, Υ43/28.04.2017 και Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β' 

2441, Β' 151Ο και 8'4195).  

7. Την υπ' αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).  

8. Την υπ' αριθμ. σικ. 44549/Δ9.12193/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β · 2169), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 

σικ. 54051/Δ9. 14200/22.11.2016 και σικ. 59285/18416/12.12.2017 αποφάσεις του Π 

ρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β' 3801 και Β' 4503).  

9. Την υπ' αριθμ. οικ.2270/9/15.01.2018 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

1Ο.Το γεγονός ότι από το παρόν πρόγραμμα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί 

στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, το δε αναγκαίο ποσό θα 

μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ η πρόσθετη δαπάνη ύψους 150.000 ευρώ, για τη σύσταση 
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στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και απονομής προνοιακών 

παροχών, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του ΟΓΑ, με ανακατανομή 

των διαθέσιμων πιστώσεων,  

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1  

Τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών 

σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά παροχή οποιασδήποτε μορφής που από την 

κείμενη νομοθεσία ορίζεται ως προνοιακή και απευθύνεται σε ΑμεΑ, εφόσον διαμένουν 

μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.  

 

Άρθρο 2  

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α' 5) η 

διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ πραγματοποιείται μέσω 

του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ως εξής:  

1. Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και 

απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων 

Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από 

προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω σάρωσης των 

προσκομιζόμενων από τον αιτούντα εγγράφων.  

2. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΓΑ, 

ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του αιτούντος.  

3. Κατά την υποβολή της αίτησης αποδίδεται και εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο 

αναπηρίας του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ, κωδικός εισόδου στο 

Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕ.Π.Α., μέσω του οποίου δύναται να πληροφορείται την 

πορεία της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές 

Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. καθώς τα αποτελέσματα της κρίσης των εν λόγω Επιτροπών.  

4. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών 

ραντεβού - eRDV» της εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» 

(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και αυτόματα προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του 

αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησης του αιτούντος, 

βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., 

καθώς και τυχόν δευτερευουσών παθήσεων.  

5. Οι ανωτέρω διαγνώσεις, μαζί με αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες 

υποβάλλεται ο αιτών, εισάγονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό φάκελο 

αναπηρίας του αιτούντος.  

6. Ο ιατρός της κύριας πάθησης του αιτούντος οριστικοποιεί το ιατρικό περιεχόμενο του 
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ηλεκτρονικού φακέλου, αφού συμπληρωθεί η εισαγωγή των ως άνω διαγνώσεων και 

ιατρικών εξετάσεων και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕ.Π.Α., με το 

πληροφοριακό σύστημα των οποίων διασυνδέεται το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.  

7. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό 

πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και διεκπεραιώνεται όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ΚΕΠΑ.  

8. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής, στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών 

συγκροτούνται Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. αμιγώς για την εξέταση των εν λόγω 

αιτημάτων.  

9. Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό 

μήνυμα για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής 

του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση αναπηρίας.  

10. Για τις ανάγκες εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, η Υγειονομική Επιτροπή 

ΚΕ.Π.Α. συνεπικουρείται από ιατρό ειδικότητας φυσιάτρου ή ιατρού εργασίας ή άλλης 

ειδικότητας, κατά προτίμηση με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα.  

11. Ο ως άνω ιατρός προβαίνει, σε συνεργασία με τον εξεταζόμενο, σε συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε καθημερινές 

λειτουργίες (όπως η όρθια στάση, η βάδιση, η νοητική συγκέντρωση, η προσωπική 

υγιεινή και φροντίδα, οι οικιακές εργασίες, η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η 

εργασία και η μόρφωση), τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσής του, τη φύση και το εύρος 

αυτών των συνθηκών και τα εμπόδια για πλήρη κοινωνική του ένταξη. Στη διαδικασία 

αυτή, ο προαναφερθείς ιατρός θα χρησιμοποιήσει έναν κατάλογο δώδεκα (12) 

ερωτήσεων βασισμένο σε ένα διεθνώς επικυρωμένο ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας για την εκτίμηση των λειτουργιών του ατόμου με αναπηρία, γνωστό 

ως WHO DAS 2.0, μεταφρασμένο, κατάλληλα επαυξημένο και προσαρμοσμένο για την 

Ελλάδα. Τα πορίσματα του ως άνω ερωτηματολογίου θα αποτελούν παράρτημα της 

γνωστοποίησης του αποτελέσματος πιστοποίησης της αναπηρίας.  

12. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των 

ΚΕ.Π.Α. Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό 

μήνυμα για την έκδοση της απόφασης εκτίμησης της αναπηρίας του, ώστε να εισέλθει 

στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και να λάβει γνώση. Ο αιτών δύναται εκείνη τη 

στιγμή να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα 

(1Ο) ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.  

13. Η ενώπιον της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής εξέταση της προσφυγής 

διεκπεραιώνεται επίσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των ΚΕ.Π.Α. με τον ίδιο 

τρόπο με την εκτίμηση σε πρώτο βαθμό.  

14. Η απόφαση που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα ή η τελεσίδικη απόφαση σε 

περίπτωση προσφυγής αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα των 

ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΓΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο της 

αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή της 
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προνοιακής παροχής σε χρήμα εμφανίζεται η έγκριση της αίτησης καθώς και το 

δικαιούμενο ποσό.  

15. Εάν, για την παροχή συγκεκριμένων παροχών αναπηρίας σε χρήμα, η ισχύουσα 

νομοθεσία δεν προβλέπει εκτίμηση του αναπήρου από τα ΚΕ.Π.Α., τα στάδια των 

παραγράφων 4 έως 14 του παρόντος παραλείπονται.  

16. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τον ΟΓΑ μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού που δηλώνεται από τον αιτούντα, του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση, και στον 

οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα 

ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.  

Άρθρο 3  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018 Οι Υπουργοί  
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549/2018 (ΦΕΚ Α 105) 

 
Άρθρο 17 

Προνοιακές παροχές 

1. Επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία 

απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για 

πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζεται 

πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α' 5) και των 

παραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Δ 12/Γ.Π. 

οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 57).  

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται κάθε φορά οι περιοχές, σε 

επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου στις οποίες θα επεκτείνεται η 

ανωτέρω διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού 

χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 18 

Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 

1. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α'5) προστίθεται δεύτερο 

και τρίτο εδάφιο ως εξής:  

«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 

31.12.2018 με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίσθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ 12/Γ.Π. 

οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 57). Εντός του Ιουλίου 2018 τίθεται σε 

εφαρμογή η εν λόγω πιλοτική διαδικασία για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για 

πρώτη φορά αίτηση για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ 

και διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και εντός του 

Σεπτεμβρίου 2018 για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση 

για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ και διαμένουν μόνιμα 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

παρόν άρθρο και στην υπ' αριθμ. Δ 12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β' 57).».  

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Οι αιτούντες των προηγούμενων εδαφίων απαλλάσσονται, κατά την εξέτασή τους από 

τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως 

ορίζεται στην υπ' αριθμ. Φ40021 /26407 /2051 /2006 (Β' 1829) υπουργική απόφαση.»,  

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:  

«Με όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών, ορίζεται κάθε συμπληρωματική 

τεχνική λεπτομέρεια ή τροποποίηση της ως άνω πιλοτικής διαδικασίας.». 
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                                              Αθήνα,      -    -2018 
                                                                                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 

                                ΠΡΟΣ:     

  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ                                                                                     ΑΜΚΑ  ………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Ταχ.Δ/νση   : Πατησίων 30, ΤΚ 10170 - ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο     : 213 15 19 222, 297, 201 
FAX : 2131519223  

E-mail : n.zerba@oga.gr, 
a.chatzis@oga.gr,ν.papadopoulos@oga.gr 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η αίτησή σας για προνοιακή αναπηρική παροχή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά με επιτυχία.  Για να 
ενταχτείτε στο πιλοτικό πρόγραμμα θα πρέπει o γιατρός σας να συμπληρώσει τον ηλεκτρονικό 
εισηγητικό φάκελο για τα ΚΕΠΑ, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
(www.e-prescription.gr) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Εισηγητικοί φάκελοι Παροχών ΚΕΠΑ», όπως 
εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
(αναλυτικές οδηγίες στο https://www.e-prescription.gr/wp-content/themes/e-
syntagografisi/files/erdv_manual_doctors_KEPA.pdf). 
 
Με την ηλεκτρονική διαδικασία: 
 Δεν επιβαρύνεστε με τη καταβολή του παραβόλου των 46,14€ της εξέτασής σας 

από τα ΚΕΠΑ. 

 Δεν απαιτείται η επικύρωση του γνησίου υπογραφής του θεράποντα γιατρού. 

 Ο γιατρός με βάση τον ΑΜΚΑ σας θα βρει προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα όλα τα στοιχεία σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την οριστικοποίηση του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα γιατρό θα ενημερωθείτε 
από τα ΚΕΠΑ με e-mail ή sms για την ημερομηνία εξέτασής σας. 
Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου για τα ΚΕΠΑ προβλέπεται από το άρθρο 215 του 

ν.4512/2018 και την ΚΥΑ Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36 (ΦΕΚ 57Β  /2018). 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ 

mailto:n.zerba@oga.gr
mailto:a.chatzis@oga.gr
mailto:ν.papadopoulos@oga.gr
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι είναι η πιλοτική διαδικασία;   

Με το άρθρο 215 του ν.4512/2018 και την αρ. Δ.12/Γ.Π.οικ 2738/36/18-1-2018 (Β΄57) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή πιλοτική διαδικασία απονομής 

προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής 

διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει: 

 Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ,  

 δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας από τον θεράποντα γιατρό του 

ανάπηρου συμπλήρωση «εισηγητικού» και παραπομπή του στα ΚΕΠΑ, 

 Aξιολόγηση και εκτίμηση της αναπηρίας από την τριμελή επιτροπή γιατρών του 

ΚΕΠΑ,  

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από ιατρό με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά 

θέματα, για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Το ερωτηματολόγιο 

δεν επηρεάζει την κρίση και την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής ως 

προς την χορήγηση του επιδόματος.   

 

2. Ποιός φορέας υλοποιεί την πιλοτική διαδικασία;   

Η πιλοτική διαδικασία υλοποιείται από  τον ΟΠΕΚΑ και τα ΚΕΠΑ. 

 

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; 

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 2018 και θα 

ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2018. 

 

4. Ποιούς αφορά η πιλοτική διαδικασία;  

Το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν 

για πρώτη φορά αίτηση για χορήγηση προνοιακής παροχής και διαμένουν μόνιμα στην 

Περιφέρεια Αττικής ή Περ. Ενότητα Θεσσαλονίκης ή Περ. Ενότητα Αχαΐας.   

 

5. Με ποιο τρόπο θα κάνω την αίτηση;   

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα Γραφεία του ΟΠΕΚΑ  και στα 

Κέντρα Κοινότητας των Δήμων, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. 

Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της, ηλεκτρονικά, και από προσωπικό 

υπολογιστή με σύνδεση στα Διαδίκτυο, μέσω πλατφόρμας στο site του ΟΠΕΚΑ. 

 

6. Απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης η προσκόμιση γνωμάτευσης του 

θεράποντα γιατρού;   

- Όχι. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο πολίτης ενημερώνεται ότι θα πρέπει να 

εξεταστεί από τον θεράποντα γιατρό (ιδιώτη, Κρατικό Νοσοκομείο) ο οποίος, στην 
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πλατφόρμα της αίτησης, θα δημιουργήσει τον «φάκελο αναπηρίας» και θα συντάξει την 

εισήγηση για την επιτροπή των ΚΕΠΑ. 

 

7. Πρέπει να κλείσω ραντεβού με την επιτροπή των ΚΕΠΑ;  

- Όχι. Με τη συμπλήρωση της εισήγησης του θεράποντα Γιατρού ενημερώνεται το 

ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και κλείνεται το ραντεβού για εξέταση του πολίτη από 

την επιτροπή των ΚΕΠΑ. Ο πολίτης για την ημερομηνία εξέτασης ενημερώνεται με μήνυμα 

κειμένου κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό μήνυμα.    

 

8. Έχω δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης των ΚΕΠΑ; 

Ενημερώνεστε με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικό μήνυμα για την 

έκδοση της απόφασης εκτίμησης της αναπηρίας σας, ώστε να εισέλθετε στο ηλεκτρονικό 

σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και να λάβετε γνώση. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να δηλώσετε αν 

αποδέχεστε την απόφαση ή άλλως μπορείτε εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να 

κάνετε προσφυγή σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή 

 

9. Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής θέλω να τη χρησιμοποιήσω για 

απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να κάνω άλλη αίτηση στα ΚΕΠΑ; 

- Οχι. Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης μπορείτε να δηλώσετε τους πρόσθετους 

λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εξεταστείτε από την υγειονομική επιτροπή των 

ΚΕΠΑ. Οι πρόσθετοι λόγοι είναι: Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, για φορολογική 

χρήση, απαλλαγή  από τα τέλη ταξινόμησης εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων, έκδοση 

δελτίου στάθμευσης επιβατικού αυτοκινήτου. 

 

10. Θα πρέπει να προσκομίσω ο ίδιος την απόφαση των ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ; 

- Οχι. Η απόφαση που γίνεται αποδεκτή από τον αιτούντα ή η τελεσίδικη απόφαση σε 

περίπτωση προσφυγής αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα των 

ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. 

 

11. Ισχύει το παράβολο εξέτασης από τα ΚΕΠΑ στην πιλοτική διαδικασία; 

Για τις νέες αιτήσεις και αποκλειστικά και μόνο για αυτές, οι αιτούντες 

απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση στις Υγειονομικές 

Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. 

 

12. Τι ισχύει για όσους παίρνουν προνοιακό επίδομα και λήγει η γνωμάτευση των 

ΚΕΠΑ; 

Για τα άτομα που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα και λήγει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ 

καθώς και για τα άτομα που έχουν εξεταστεί από την επιτροπή των ΚΕΠΑ ή έχουν στα 

χέρια τους τον εισηγητικό φάκελο (γνωμάτευση) του Θεράποντα Ιατρού, 
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ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία και θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες των Δήμων. 

 

13. Τι ισχύει για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και δεν 

διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής, ή στην Περ. Ενότητα Θεσσαλονίκης ή 

στην Περ. Ενότητα Αχαΐας ;  

Και για αυτούς ισχύουν οι μέχρι σήμερα διαδικασίες και θα πρέπει να απευθύνονται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.  
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Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία 

 

ΕΟΧ 

Οι ανωτέρω χώρες και επιπλέον: 

Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

 

Κράτη που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/59 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σάαρ, Ισλανδία, Ιρλανδία, 

Λουξεμβούργο, Ιταλία, Σουηδία, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία 

 

Τα Κράτη που έχουν  κυρώσει (signatures)  και  επικυρώσει  (ratifications)  τον 

αναθεωρημένο Κοινωνικό χάρτη του 1996 είναι: 

Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γεωργία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα,  Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, 

Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία, Φινλανδία, Ρωσία και Σερβία. 




