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Ζ αλάγθε δηαζθάιηζεο ζε φινπο, αλεμαηξέησο, ηνπο πνιίηεο, θαη ηδίσο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηελ αθψιπηε θαη απηφλνκε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο
θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο Υψξαο απνηειεί βαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα, ζ’
εθπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο επηηαγήο ηνπ πληάγκαηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο «ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ». Κπξίσο
δε ε παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεη φηη «ηα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο».
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη κε γλψκνλα ηε ζεκειηψδε παξαδνρή φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνυπνζέηεη ηε δηακφξθσζε ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία, ηελ άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ
θαη ηελ απνηξνπή θάζε είδνπο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, έρεη δξνκνινγήζεη ζεηξά δξάζεσλ ηδίσο
γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ
ζε δεκφζηα θηίξηα. Παξάιιεια, κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο κε αλαπεξίεο θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ απηφλνκε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ρσξίο λα ζίγεηαη, νχηε θαη’ ειάρηζηνλ, ε πγεία ηνπο. Δηδηθή
κέξηκλα έρεη ιεθζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ θαη ζηνλ λέν Τπαιιειηθφ Κψδηθα. Αιιά θαη, πεξαηηέξσ,
δηεπθνιχλζεθε ε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ π.δ. 164/2004, απφ νξηζκέλνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ηελ πξφβιεςε φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφ ηα άηνκα κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50% αξθεί λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 18, αληί γηα 24, κήλεο απαζρφιεζεο.
Καη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα δηαθνπήο αλάκεζα ζηηο ζπκβάζεηο ηνπο, αθφκε θαη αλ
ππεξεηνχλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ.
Δπίζεο, κε δεδνκέλν φηη νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, εθηεινχληαη, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ζε φιν ην θάζκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έξγα, ηα νπνία κπνξνχλ λ’ αιιάμνπλ ξηδηθά ηε δσή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζή
ηνπο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε Γηνίθεζε.
Δθηφο απηψλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρεη πξνσζεζεί ζεηξά ξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ, πνπ είηε
αίξνπλ ηνπο απνθιεηζκνχο θαη ηα εκπφδηα είηε παξέρνπλ δηεπθνιχλζεηο θαη πιενλεθηήκαηα, πνπ
αθνξνχλ ηδίσο:
- Σελ εθπαίδεπζε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.

- Σελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε.
- Σελ πγεία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
- Σηο κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλσλίεο.
ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε θαηάξηηζε ηνπ «Οδεγνχ ηνπ Πνιίηε κε Αλαπεξία», ζηνλ
νπνίν πεξηιακβάλεηαη ρξήζηκν ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα φιεο ηηο παξνρέο ηεο Πνιηηείαο ζηα άηνκα
κε αλαπεξίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. ηφρνο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα εχρξεζην θαη
ιεηηνπξγηθφ εγρεηξίδην, ζην νπνίν έρνπλ ζπιιεγεί θαη θαηαγξαθεί ζπζηεκαηηθά ηα πιενλεθηήκαηα
θαη νη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη απφ φιν ην θάζκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφλ ζπζηήζεθε εηδηθή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ απφ ηα Τπνπξγεία
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εθπξνζψπσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, θαζψο θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Πξφθεηηαη γηα έξγν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Πνιηηεία», βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ νπνίνπ, πέξα απφ ην ζπγθξηηηθφ δίθαην πνπ
πεξηιακβάλεη, είλαη θαη ηα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο σο ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δπίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη θαη ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εηδηθέο
άδεηεο, ηηο θνξναπαιιαγέο, ηα δάλεηα θαη ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο παξνρέο πνπ δηθαηνχληαη ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, ε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο θαη, γεληθφηεξα, ζέκαηα κε πξαθηηθφ
ελδηαθέξνλ πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο.
Με δεδνκέλν φηη ν Οδεγφο απηφο έρεη ζρεδηαζζεί κε γλψκνλα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ειπίδνπκε λ’ απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο φζν θαη γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απξφζθνπηε εμππεξέηεζή
ηνπο απφ φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Χζηφζν, δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ φζα έρνπκε ήδε θάλεη. πλερίδνπκε θαη επηηαρχλνπκε
ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα λα δηεπθνιχλνπκε, πεξαηηέξσ, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, λα άξνπκε θάζε κνξθήο δηνηθεηηθφ εκπφδην θαη λα θαηαπνιεκήζνπκε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε
φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ, πάληνηε ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ην ίδην ην Αλαπεξηθφ Κίλεκα.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ

Σα Ϊηνκα κε αλαπεξέα εέλαη κέα ζεκαληηθά θαηεγνξέα ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ
αληηκεησπέδεη ζπρλΪ πξνβιάκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηηγκαηηζκνχ
θαη αδηαθνξέαο, ά Ϊληζεο κεηαρεέξηζεο απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβΪιινλ,
εμαηηέαο πξνθαηαιάςεσλ ζε βΪξνο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκΪησλ απηψλ, ε Δπξσπατθά Έλσζε αιιΪ θαη Ϊιια θξΪηε Ϋρνπλ
άδε ιΪβεη ζεκαληηθΪ λνκνζεηηθΪ κΫηξα πξνζηαζέαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα.

Απφ νπζηαζηηθά Ϊπνςε, ε θνηλσληθά πξνζηαζέα ησλ ΑκεΑ εληΪζζεηαη
ζην δηεζλΫο πιαέζην θαηνρχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ, ην νπνέν
εγθαηληΪζζεθε κε ηελ Οηθνπκεληθά Γηαθάξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζπκπιεξψζεθε κ ε κηα ζεηξΪ απφ δηαθεξχμεηο θαη δηεζλεέο ζπκβΪζεηο, φπσο εέλαη ε Δπξσπατθά χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζέα
ησλ Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, ε Γηαθάξπμε ησλ ΓηθαησκΪησλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξέα ηνπ ΟΖΔ, νη Πξφηππνη
Καλφλεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δμέζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα ΑκεΑ, κε απνθνξχθσκα ηε ζεζκνζΫηεζε ηνπ ΥΪξηε Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο
Δπξσπατθάο Έλσζεο, κε ηνλ νπνέν ε Δπξσπατθά Έλσζε αλαγλσξέδεη θαη
ζΫβεηαη ην δηθαέσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα λα επσθεινχληαη κΫηξσλ
πνπ ζα ηνπο εμαζθαιέδνπλ ηελ απηνλνκέα, ηελ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά Ϋληαμε θαη ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηνλ θνηλνηηθφ βέν.
Ζ ΔιιΪδα, αθνινπζψληαο ηελ κεγΪιε πνιηηηζηηθά θαη αλζξσπνθεληξηθά
θιεξνλνκηΪ ηεο θαη ελεξγψληαο ζην πιαέζην ηεο πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο θαη
εκπΫδσζεο ηεο θηινζνθέαο ηνπ θνηλσληθνχ θξΪηνπο, Ϋρεη ιΪβεη ζεκαληηθΪ
λνκνζεηηθΪ κΫηξα Ϊζθεζεο θνηλσληθάο θξνληέδαο θαη κ Ϋξηκλαο γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα.
ΗδηαηηΫξα, ην Διιεληθφ χληαγκα εηζΪγεη µέα αλζξσπνθεληξηθά θαη θνηλσληθά αληέιεςε ηνπ δηθαένπ θαη ηνπ θξΪηνπο, θαηνρπξψλνληαο κε ην άξζξν
4 ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ, ε νπνέα απνηειεέ ην ζεκΫιην
ιέζν ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ γηα ηα ΑµεΑ θαη ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο
απφ ην θξΪηνο, ελψ κε ην άξζξν 21 ζεκειηψλεηαη ην θνηλσληθφ θξάηνο
δηθαίνπ θαη ε θνηλσληθά πνιηηηθά ηνπ θξΪηνπο θαη γέλεηαη ξεηά αλαθνξΪ
ζηελ αλαπεξέα θαη ηελ πξνζηαζέα ηεο απφ ην χληαγκα, φπσο επέζεο κε
ην άξζξν 22 ζεκειηψλεηαη ην δηθαέσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ εξγαζέα θαη ε
πξνζηαζέα ηεο εξγαζέαο πνπ παξΫρνπλ.
Με ηηο δηαηΪμεηο απηΫο, ην χληαγκα ηεο ρψξαο µαο ελαξκνλέδεηαη µε ηα
πην πξννδεπηηθΪ πληΪγκαηα Ϊιισλ ρσξψλ, πηνζεηεέηαη ην θνηλσληθφ κνληΫιν γηα ηελ αλαπεξέα θαη ζπλεπψο ε Διιεληθά Πνιηηεέα εληΫιιεηαη λα
εθζπγρξνλέζεη ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο γηα ηα Ϊηνκα µε αλαπεξέα.
πγθεθξηκΫλα, ζηελ ειιεληθά λνκνζεζέα ππΪξρνπλ ιεπηνκεξεέο δηαηΪμεηο
γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κ ε αλαπεξέα, πνπ λα αληαπνθξέλεηαη
ζηηο ζχγρξνλεο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο γηα απαζρφιεζε ησλ πξνζψπσλ
απηψλ θαη Ϋρνπλ δηαζθαιηζζεέ φξνη δηαθΪλεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ζην
ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνζιάςεσλ ησλ ΑκεΑ ζε ζΫζεηο εξγαζέαο,
κε ηε ζΫζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξέσλ ηνπνζΫηεζεο θαη κε βΪζε ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπο.
ην πιαέζην απηφ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο, ππΪξρνπλ επέζεο κηα πιεηΪδα
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ πνπ αέξνπλ ηνπο απνθιεηζκνχο,
ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιέεο θνηλσληθάο Ϋληαμεο ησλ ΑκεΑ θαη παξΫρνπλ
κηα ζεηξΪ απφ δηεπθνιχλζεηο θαη Ϊιια επεξγεηάκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηνπο
θΪησζη θπξέσο ηνκεέο:

ηελ Δθπαίδεπζε ησλ ΑκεΑ, ε νπνέα παξΫρεηαη δσξεΪλ απφ ην θξΪηνο
ζε δεκφζηα ζρνιεέα, ελψ ε κνξθά ησλ ζρνιεέσλ απηψλ πξνζδηνξέδεηαη
απφ ην εέδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ απηψλ.
ηελ Δξγαζία θαη ζηελ Απαζρφιεζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρά ζηελ θνηλσλέα, ζηελ παξαγσγά, ζηελ θαηαλΪισζε θαη ζηελ Ϊξζε
θΪζε εέδνπο απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνέεζεο ησλ ΑκεΑ.
ηελ Τγεία, ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα θαη ηελ Αζθάιηζε, πνπ ζηνρεχεη
ζηε δηαζθΪιηζε ελφο ειΪρηζηνπ επηπΫδνπ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο ησλ
ΑκεΑ, κε ηελ παξνρά δσξεΪλ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο θαη ηε
ζΫζπηζε νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο, θαζψο θαη ηελ εγθαζέδξπζε θαη ιεηηνπξγέα
ηδξπκΪησλ θνηλσληθάο ζηάξημεο θαη επαλΫληαμάο, ηα νπνέα πξνζθΫξνπλ
ζηα Ϊηνκα απηΪ ςπρηθά ζηάξημε, Ϊλεηε θαη αζθαιά δηαβέσζε, ηαηξηθά παξαθνινχζεζε θαη θνηλσληθά επαλΫληαμε.
ηηο Μ εηαθνξέο θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απξφζθνπηε
πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβΪιινλ.
πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπΪλσ, ηα ηειεπηαέα ρξφληα ε ρψξα µαο Ϋρεη
πξαγκαηνπνηάζεη νπζηαζηηθΪ βάκαηα πξνφδνπ ζηνλ ηνκΫα ηεο λνκνζεζέαο
γηα ηα ΑκεΑ. Ο παξψλ “Οδεγφο ηνπ Πνιίηε κε Αλαπεξία” εμεηΪδεη ηα
λνκνζεηηθΪ απηΪ κΫηξα ιεπηνκεξψο ζηα επφκελα θ εθΪιαηα. ηφρνο ηνπ
“Οδεγνχ” εέλαη λα πιεξνθνξάζεη κε ζαθάλεηα, πιεξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα ζηα δσηηθΪ απηΪ ζΫκαηα. πγρξφλσο, απνηειεέ
πνιχηηκν εξγαιεέν γηα ηελ θαιχηεξε ελεκΫξσζά ηνπο θαη ηελ ηαρχηεξε
εμππεξΫηεζά ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο.
Ο «Οδεγφο ηνπ Πνιέηε κε Αλαπεξέα» εθδέδεηαη ζην πιαέζην ηεο αλαβΪζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο πξνο ηνπο πνιέηεο κε αλαπεξέα θαη εέλαη κηα ζεκαληηθά πξνζπΪζεηα
ζπιινγάο θαη ζπζηεκαηηθάο θαηαγξαθάο ησλ ππεξεζηψλ, δηεπθνιχλζεσλ
θαη Ϊιισλ επεξγεηεκΪησλ πνπ παξΫρνληαη πξνο ηνπο πνιέηεο απηνχο θαη
ηηο νηθνγΫλεηΫο ηνπο.
Ο παξψλ Οδεγφο εέλαη ελεκεξσκΫλνο κΫρξη ηηο 31-12-2006, Ϋρνπλ φκσο
ζπκπεξηιεθζεέ νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ λΫνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. ΠαξΪ
ηε ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά πξνζπΪζεηα πνπ θαηεβιάζε, εέλαη πηζαλφλ
θΪπνηεο παξαιάςεηο ά παξνξΪκαηα λα Ϋρνπλ εκθηινρσξάζεη ζηελ παξνχζα Ϋθδνζε. Γηα ην ιφγν απηφ, δεηνχκε ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγλσζηψλ, αιιΪ θαη ηηο ηπρφλ ππνδεέμεηο, παξαηεξάζεηο θαη πξνηΪζεηο ηνπο, νη
νπνέεο ζα εέλαη πνιχηηκεο γηα ηελ ζπκπιάξσζε ηνπ “Οδεγνχ”.
ΣΫινο, ε Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία επραξηζηεέ ζεξκΪ
φιεο ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηνπο Οξγαληζκνχο, ηα ΔθπαηδεπηηθΪ Ηδξχ-

καηα θαη ηνπο ζπλαδΫιθνπο γηα ηελ πξφζπκε ζπλεξγαζέα ηνπο θαη ηε
ζπκβνιά ηνπο ζηελ επηηπρά νινθιάξσζε θαη Ϋθδνζε ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.
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ΒΑΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
ην ΚεθΪιαην απηφ αλαπηχζζεηαη, ιεπηνκεξψο, ε δηεζλάο, επξσπατθά θαη εζληθά λνκνζεζέα
γηα ηα ΑκεΑ, µε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε αθελφο, ησλ κΫηξσλ πνπ άδε πθέζηαληαη ζηε ρψξα µαο θαη
αθεηΫξνπ, ηεο ζΫζεο ηεο ρψξαο µαο ζπγθξηηηθΪ µε Ϊιιεο ρψξεο-κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.

I: Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΜΔΑ

1.1
Οη Γηεζλεέο πκβΪζεηο, Γηαθεξχμεηο θαη Καλνληζκνέ Πξνζηαζέαο ρεηηθΪ µε
ηελ Αλαπεξέα
Ζ λνκνζεζέα ζρεηηθΪ µε ηελ αλαπεξέα, ζε δηεζλΫο επέπεδν, Ϋρεη ζεκαληηθΪ επεξεαζηεέ απφ
δηαθεξχμεηο θαη δηεζλεέο ζπκβΪζεηο, νη νπνέεο επηρεηξνχλ λα ζΫζνπλ ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ λα
βειηηψλνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηε δσά ησλ ΑµεΑ µε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Απφ νπζηαζηηθά Ϊπνςε, ε θνηλσληθά πξνζηαζέα ησλ ΑκεΑ πξΫπεη λα εληαρζεέ ζην δηεζλΫο
πιαέζην θαηνρχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ, ην νπνέν εγθαηληΪζζεθε κε ηελ Οηθνπκεληθή
Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 1 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ
Διεπζεξηψλ,2 θαζψο επέζεο θαη µε ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη
Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα (ΟΖΔ, 1966).

1

“Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα”. Γηαθήξπμε 217 Α (ΗΗΗ) ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 1948.
2

“Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα”. Γηαθεξχρζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε Ρψκε, ζηηο
4-11-1950. Ζ Δπξσπατθή χκβαζε θπξψζεθε αξρηθά κε ην Ν. 2329/1953 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην Ν.Γ. 53/1974.

Δμέζνπ ζεκαληηθΫο µε ηηο πξναλαθεξφκελεο απνθΪζεηο εέλαη θαη νη παξεκβΪζεηο πνπ Ϋρνπλ
γέλεη ζην επέπεδν πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ
Κνηλσληθή θαη Ηαηξηθή Αληίιεςε3 εέλαη ν πξψηνο κεραληζκφο πνπ πηνζεηάζεθε απφ δηεζλά νξγαληζκφ θαη αλαθΫξεηαη απνθιεηζηηθΪ ζηα ζπζηάκαηα θνηλσληθάο θαη ηαηξηθάο βνάζεηαο, εηζΪγνληαο ηε ζεκειηψδε αξρά ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο κεηαμχ ησλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ πνιηηψλ
ησλ ζπκβαιινκΫλσλ θξαηψλ ζην πεδέν ηεο θνηλσληθάο πξφλνηαο.
ΔπηπιΫνλ, ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο4 ηνπ 1961 απνηειεέ ηνλ πην νινθιεξσκΫλν
κεραληζκφ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκΫα ηεο πξνζηαζέαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ, δηεπξχλνληαο Ϋηζη ην πεδέν παξΫκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ κΫρξη ηελ πηνζΫηεζά ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ πξνζηαζέα ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, µΫζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο Δπξσπατθάο
χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζέα ησλ Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ.
ην πιαέζην απηφ ηεο πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο θαη εκπΫδσζεο ηεο θηινζνθέαο ηνπ θνηλσληθνχ
θξΪηνπο θαη ηεο πξνζηαζέαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ, ε Γεληθά πλΫιεπζε ηνπ ΟΖΔ εμάγγεηιε ην 1975 ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ,5 πνπ απνηειεέ ζπλΫπεηα ηεο εγγχεζεο
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΖΔ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα λα πξνΪγνπλ ην επέπεδν δσάο ησλ ΑκεΑ.
ηε Γηαθάξπμε απηά πξνθεξχζζνληαη ηα αθφινπζα:
«1. Ο φξνο “αλάπεξν άηνκν” ζεκαίλεη θάζε άηνκν αλίθαλν λα επηβεβαηψζεη απφ κφλν ηνπ,
νιηθά ή κεξηθά, ηηο αλαγθαηφηεηεο γηα κηα θαλνληθή αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή, εμαηηίαο κεησκέλσλ
ζσκαηηθψλ ή πλεπκαηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη εθ γελεηήο ή φρη.
2. Σα αλάπεξα άηνκα ζα απνιακβάλνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζ΄ απηή ηε
Γηαθήξπμε. Απηά ηα δηθαηψκαηα ζα απνδνζνχλ ζ΄ φια ηα αλάπεξα άηνκα, ρσξίο νπνηαδήπνηε εμαίξεζε θαη ρσξίο ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ γλσκψλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, γέλλεζεο ή φπνηαο άιιεο θαηάζηαζεο πνπ αθνξά ζην ίδην ην αλάπεξν
άηνκν ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
3. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Σα αλάπεξα άηνκα, νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε πξνέιεπζε, ε θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα
ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη αληθαλνηήησλ ηνπο, έρνπλ ηα ίδηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηεο ίδηαο ειηθίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη πξψηα θαη θχξηα ην δηθαίσκα λα απνιακβάλεη κηα θαζψο
πξέπεη δσή, φζν ην δπλαηφ θαλνληθή θαη πιήξε.
4. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ηα ίδηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα φπσο νη άιινη άλζξσπνη. Ζ παξά-

3

“Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Ηαηξηθή Αληίιεςε”. Γηαθεξχρζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηε Ρψ κε,
ζηηο 11-12-1953.
4

5

“Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο”. Σνξίλν, 18-10-1961.

“Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ”. Απφθαζε 3447 (XXX), 30, ε νπνία πξνθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1975. U.N. Doc. A/10034 (1975).

γξαθνο 7 ηεο Γηαθήξπμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ πνπ αθνξά
ζε θάζε πηζαλφ πεξηνξηζκφ ή θαηαζηνιή ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ απηψλ, εθαξκφδεηαη θαη γηα
ηα πλεπκαηηθά αλάπεξα άηνκα.
5. Σα αλάπεξα άηνκα δηθαηνχληαη λα απνιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ηα
θαηαζηήζνπλ ηθαλά λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ απηνδχλακα.
6. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα ηαηξηθή, ςπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή κεηαρείξηζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζζεηηθψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ, γηα ηαηξηθή θαη θνηλσληθή
απνθαηάζηαζε, γηα εθπαίδεπζε, γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απνθαηάζηαζε γηα βνήζεηα, γηα
ζπκβνπιεπηηθή, γηα ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο ζε εξγαζία θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζα ηα θαηαζηήζνπλ ηθαλά λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο ζην αλψηαην φξην θαη ζα επηζπεχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ή επαλελζσκάησζήο ηνπο.
7. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αζθάιηζε θαη γηα έλα
θαζψο πξέπεη επίπεδν δσήο. Έρνπλ ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ή λα ελαζρνιεζνχλ κε έλα επάγγεικα πνπ λα αληακείβεηαη,
ρξήζηκν θαη παξαγσγηθφ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε εκπνξηθέο ελψζεηο.
8. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζ΄
φια ηα επίπεδα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
9. Σα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή ηνπο ζεηνχο γνλείο
θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζ΄ φιεο ηηο θνηλσληθέο, δεκηνπξγηθέο ή ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καλέλα αλάπεξν άηνκν δε ζα ππφθεηηαη, φζν αθνξά ζηελ θαηνηθία ηνπ, ζε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε
άιιε απφ εθείλε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ θαηάζηαζή ηνπ ή απφ ηε βειηίσζε απηήο. Δάλ ε παξακνλή ελφο αλαπήξνπ αηφκνπ ζε έλα εηδηθφ ίδξπκα είλαη απαξαίηεηε, ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο
δσήο ζ΄ απηφ ζα είλαη φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξεο κε εθείλεο ηεο θαλνληθήο δσήο ελφο ζπλνκειίθνπ ηνπ.
10. Σα αλάπεξα άηνκα ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε εθκεηάιιεπζε, θάζε θαλνληζκφ θαη θάζε
κεηαρείξηζε δηαθξηηηθήο, πβξηζηηθήο ή ππνβαζκηζκέλεο θχζεο.
11. Σα αλάπεξα άηνκα ζα κπνξνχλ λα δερηνχλ λφκηκε βνήζεηα, φηαλ ηέηνηα βνήζεηα απνδεηρζεί απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ ηνπο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Δάλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεζπηζζεί ελαληίνλ ηνπο, ε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζα ιάβεη πιήξσο
ππφςε ηε ζσκαηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζή ηνπο.
12. Γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ είλαη ρξήζηκν λα δεηείηαη ε ζπκβνπιή ησλ νξγαληζκψλ ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ.
13. Σα αλάπεξα άηνκα, νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη νη θνηλφηεηεο ζα πιεξνθνξεζνχλ πιήξσο κε
φια ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηε Γηαθήξπμε.»
ηηο λνκνζεηηθΫο ξπζκέζεηο ππΫξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζε δηεζλΫο επέπεδν ζπγθαηαιΫγε-

ηαη θαη ε Γηαθήξπμε SUNDBERG
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ηνπ 1981, κε βαζηθΫο αξρΫο ηε ζπκκεηνρά, Ϋληαμε θαη αλΪ-

πηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ΑκεΑ, ηελ απνθΫληξσζε θαη ηνλ δηεπαγγεικαηηθφ ζπληνληζκφ.
Ζ Γηεζλάο απηά ΓηΪζθεςε, Ϋρνληαο ππφςε ηελ Παγθφζκηα Γηαθάξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ΟΖΔ 1948), φπσο θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ θαη
ζπγθεθξηκΫλα ηε χκβαζε γηα ηελ ΚαηΪξγεζε θΪζε κνξθάο Γηαθξέζεσλ ζε βΪξνο ησλ Γπλαηθψλ
(ΟΖΔ 1979),7 ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΟΖΔ 1989), 8 ηε Γηαθάξπμε ησλ ΓηθαησκΪησλ ησλ Αλαπάξσλ Αηφκσλ (ΟΖΔ 1975) 9 θαη ηε Γηαθάξπμε ησλ ΓηθαησκΪησλ ησλ ΠλεπκαηηθΪ ΚαζπζηεξεκΫλσλ Αηφκσλ (ΟΖΔ 1971),10 ππνγξακκέδεη φηη:
«…ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε επαλαπξνζαξκνγή θαη ε
έληαμε ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ. Θα πξέπεη ΟΛΑ ηα αλάπεξα άηνκα λα επσθεινχληαη ησλ ππεξεζηψλ επαλεθπαίδεπζεο θαη άιισλ κνξθψλ ππνζηήξημεο θαη ζπκπαξάζηαζεο πνπ είλαη αλαγθαίεο
γηα ηε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαπεξίαο, έηζη πνπ ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία λα είλαη
φζν ην δπλαηφ πην νινθιεξσκέλε θαη ν ξφινο ηνπο επνηθνδνκεηηθφο.»
χκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο Γηαθάξπμεο SUNDBERG:
1)
Θα πξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ ε πιάξεο ζπκκεηνρά ησλ αλαπάξσλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ
ηνπο ζ΄ φιεο ηηο απνθΪζεηο θαη ηηο δξΪζεηο πνπ ηα αθνξνχλ.
2)
Σα αλΪπεξα Ϊηνκα ζα πξΫπεη λα επσθεινχληαη απφ φιεο ηηο Τπεξεζέεο θαη λα ζπκκεηΫρνπλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. Δπέζεο, νη ζηξαηεγηθΫο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξννξέδνληαη
γηα ην ζχλνιν ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ ππφςε ηα αλΪπεξα Ϊηνκα.
3)
Ζ θνηλφηεηα ζα πξΫπεη λα παξΫρεη ζηα αλΪπεξα Ϊηνκα ππεξεζέεο πξνζαξκνζκΫλεο ζηηο αλΪγθεο
ηνπ θαζελφο απφ απηΪ.
4)
Ζ απνθΫληξσζε θαη ηνκενπνέεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα επηηξΫςεη ψζηε νη αλΪγθεο ησλ αλαπάξσλ
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“Γηαθήξπμε SUNDBERG”. Σειηθφ θείκελν ηεο Γηεζλνχο πλδηάζθεςεο ηεο UNESCO θαη ηεο Ηζπαληθήο Κπβέξλεζεο. Μάιαγα Ηζπαλίαο, 2-4 Ννεκβξίνπ 1981.
7

“χκβαζε γηα ηελ Καηάξγεζε θάζε Μνξθήο Γηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ Γπλαηθψλ”. Γηαθεξχρζεθε απφ ηελ νκψλπκε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ (CEDAW), ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1996. Document CEDAW/C/TZA/2-3-/30-9-1996.
8

“χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ”. Πξνθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1989.
Doc. A/RES/44/25/12-12-1989.
9

“Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ”. Γηαθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, Resolution 3447
(XXX) ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 1975.
10

“Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Πλεπκαηηθά Καζπζηεξεκέλσλ Αηφκσλ”. Πξνθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
ΟΖΔ, Resolution 2856 (XXVI), ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 1971.

αηφκσλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ κΫζα ζηα πιαέζηα ηεο θνηλφηεηΪο ηνπο.
5.) Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ
ησλ εηδηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα αλΪπεξα Ϊηνκα ζα επλνάζεη ηελ νινθιεξσκΫλε αλΪπηπμε
ηεο πξνζσπηθφηεηΪο ηνπο.
Σα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ εληζρχζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ
Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ, 11 πνπ απνηειεέ Ϋλα θεέκελν κεγΪιεο ηζηνξηθάο θαη θνηλσληθάο ζεκαζέαο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκΫλνπο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθάο Έλσζεο. ε ζρΫζε µε ηα ΑκεΑ Ϊκεζε ζρΫζε παξνπζηΪδνπλ νη αθφινπζεο αξρΫο:
 Αξρά 13:
ΚΪζε πξφζσπν, πνπ δελ Ϋρεη επαξθεέο πφξνπο, Ϋρεη δηθαέσκα γηα θνηλσληθά θαη ηαηξηθά αληέιεςε.
 Αξρά 14:
ΚΪζε πξφζσπν Ϋρεη δηθαέσκα λα απνιακβΪλεη εμεηδηθεπκΫλεο θνηλσληθΫο ππεξεζέεο.
 Αξρά 15:
ΚΪζε Ϊηνκν µε αλαπεξέα Ϋρεη δηθαέσκα γηα επαγγεικαηηθά εθπαέδεπζε, απνθαηΪζηαζε θαη επαλΫληαμε, αλεμΪξηεηα απφ ηελ αηηέα θαη ηε θχζε ηεο αλαπεξέαο ηνπ.
Δηδηθφηεξα, φκσο, γηα ηα ΑκεΑ Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηαηέ ην Ϊξζξν 26 ηνπ ΥΪξηε αλαθΫξεηαη ζηα πξφζζεηα επεξγεηάκαηα πνπ πξΫπεη απηΪ λα απνιακβΪλνπλ θαη ζηα κΫηξα πνπ πξΫπεη λα
ιακβΪλνπλ ηα θξΪηε κΫιε γηα ηελ θνηλσληθά ηνπο Ϋληαμε.
“Άξζξν 26 - Αλάπεξνη
Κάζε αλάπεξν άηνκν, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε θαη ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ, πξέπεη λα απνιαχεη ζπγθεθξηκέλσλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ κε ζθνπφ λα επλνεζεί ε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμή ηνπ. Σα επεξγεηήκαηα απηά πξέπεη λα αθνξνχλ, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ εξγνλνκία, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο,
ηελ θηλεηηθφηεηα, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηελ θαηνηθία.”
ΔμΪιινπ, ην Ϊξζξν 13 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ),12 ζρεηηθΪ κε ηελ
Ϊξζε ησλ δηαθξέζεσλ ζε βΪξνο αηφκσλ ά νκΪδσλ ιφγσ θχιινπ, θπιεηηθάο ά εζληθάο θαηαγσγάο,
ζξεζθεέαο ά πεπνηζάζεσλ, αλαπεξέαο, ειηθέαο ά γελεηάζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, πξνβιΫπεη ηελ
αλΪιεςε δξΪζεο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ δηαθξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ δηαθξέζεσλ
ιφγσ αλαπεξέαο.
Άμηα μερσξηζηάο κλεέαο εέλαη ε ζεζκνζΫηεζε απφ ηνλ ΟΖΔ ησλ “Πξφηππσλ Καλφλσλ γηα
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“Κνηλνηηθφο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ”. Δπξσπατθή Έλσζε, ηξαζβνχξγν,
9-12-1989.
12

“πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ”. 7 Φεβξνπαξίνπ 1992.

ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα ΑκεΑ”. 13 Οη ζπγθεθξηκΫλνη Καλφλεο απνηεινχλ Ϋλα ζχλζεην κεραληζκφ ηνπ ΟΖΔ, πνπ ηππνπνηεέ Ϋλα επξχηαην πιαέζην ππνδεέμεσλ/ θαλφλσλ πξνο ηα
θξΪηε-κΫιε αλαθνξηθΪ µε ηελ πξνζηαζέα ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα, αμηνπνηψληαο ηελ επεμεξγαζέα ησλ ζρεηηθψλ δεηεκΪησλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Γεθαεηίαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα ΑκεΑ
(1983-1992).14 ΑπνβιΫπνπλ νπζηαζηηθΪ ζηελ πξνψζεζε δηεζλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ εζηκηθνχ
ραξαθηάξα, γηα ηελ εμνκνέσζε ησλ επθαηξηψλ ππΫξ ησλ ΑκεΑ, επηδηψθνληαο ηελ εζηθά θαη πνιηηηθά δΫζκεπζε ησλ θξαηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθαξκνγάο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ αξρψλ. Αληηζηνηρνχλ, Ϋηζη, ζε Ϋλα ζεκαληηθφ εξγαιεέν ηερληθάο ππνζηάξημεο ησλ εζληθψλ ζρεδηαζηψλ θνηλσληθάο πνιηηηθάο γηα ηελ πινπνέεζε πξνγξακκΪησλ πξνζηαζέαο ησλ ΑκεΑ.
χκθσλα κε ηνλ Πξφηππν Καλφλα 5 ηνπ ΟΖΔ, γηα ηελ εμέζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηα ΑκεΑ, ε
πξφζβαζε αθνξΪ ηφζν ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ φζν θαη ηνπο ηνκεέο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επηθνηλσλέαο. Με ηνλ Καλφλα απηφ γηα ηελ “πξφζβαζε” ηα θξΪηε θαινχληαη λα αλαγλσξέζνπλ ηε
ζεκαζέα ηεο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζέα εμέζσζεο ησλ επθαηξηψλ ζε φιεο ηηο πιεπξΫο ηεο θνηλσλέαο. Δηδηθφηεξα, ν Καλφλαο αλαθΫξεη ηα εμάο:
«Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη…νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο, πξέπεη λα
έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάγλσζε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα, ζε φια ηα ζηάδηα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε
κνξθή πξνζβάζηκε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.»
ην πιαέζην ηεο πεξαηηΫξσ θαηνρχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνισλέαο15 απνθΪζηζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999, ηελ θαηΪξηηζε ελφο “Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ Δπξψπε”. Ζ ππνζηάξημε ηνπ εγρεηξάκαηνο ηεο επξσπατθάο νινθιάξσζεο δηαθπβεχηεθε απφ ηηο θνηλσληθΫο ζπλΫπεηεο ηεο εηζαγσγάο ηνπ εληαένπ λνκέζκαηνο
θαη ηεο νξηζηηθνπνέεζεο ηεο εληαέαο αγνξΪο. Οη πνιέηεο εέραλ ρΪζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ Δπξψπε. Ήηαλ ινηπφλ ζεκαληηθφ, λα δνζεέ κηα λΫα ψζεζε ζηελ θνηλσληθά δηΪζηαζε ηεο επξσπατθάο
νινθιάξσζεο κε ηελ πξνβνιά ηεο ζεκαζέαο πνπ Ϋρεη ε πξνζηαζέα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ
ζε επξσπατθά θιέκαθα. ην πιαέζην απηφ, ν ΥΪξηεο ησλ Θεκειησδψλ Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ
ηεο ΔΔ ζα πξνζΫθεξε γηα πξψηε θνξΪ ζε φινπο ηνπο θαηνέθνπο ηεο ΔΔ Ϋλα θνηλφ πιαέζην πνπ ζα
πεξηιΪκβαλε Ϋλα επξχ θΪζκα λνκηθψο δεζκεπηηθψλ δηθαησκΪησλ.
Δηο επέξξσζε ησλ απνθΪζεσλ ηεο Κνισλέαο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ζηε ζχλνδν ηνπ
Οθησβξένπ 1999, πνπ πξαγκαηνπνέεζε ζην Tampere ηεο Φηιαλδίαο,16 απνθΪζηζε λα ζπγθαιΫ-
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“Οη Σππνπνηεκέλνη Καλφλεο γηα Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα Πξφζσπα κε Δηδηθέο Αλάγθεο”. Φήθη-ζκα 48/96 ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 48ε χλνδνο, παξάξηεκα, ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 1993.
14

“Γεθαεηία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα ΑκεΑ, 1983-1992”.
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χλνδνο Κνξπθήο Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, Κνισλία, 3-4 Ηνπλίνπ 1999.
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χλνδνο Κνξπθήο Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, Tampere Φηλιαλδίαο, 15-16 Οθησβξίνπ 1999.

ζεη ΓηΪζθεςε, ε νπνέα ζα απνηεινχληαλ απφ βνπιεπηΫο ησλ Δζληθψλ Κνηλνβνπιέσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ησλ θπβεξλάζεσλ θαη ζα αλαιΪκβαλε λα θαηαξηέζεη ηνλ ΥΪξηε ησλ Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ.
ΜεηΪ ηελ πεξαέσζε ησλ πξνθαηαξηηθψλ δηαζθΫςεσλ, ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2000, ζε παλεγπξηθά Γηαθάξπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο, ζεζκνζεηάζεθε ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 17 Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαηΪμεσλ ηνπ ΥΪξηε άηαλ θαη νη αθφινπζεο, πνπ αθνξνχλ, Ϊκεζα, ηα ΑκεΑ:
“Άξζξν 1 - Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα
Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απαξαβίαζηε. Πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή θαη λα πξνζηαηεχεηαη.
Άξζξν 21 - Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ
1. Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο
ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο,
γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.
2. Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ ηζαγελείαο, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο
γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κε
επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ ζπλζεθψλ.
Άξζξν 26 - Έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο λα επσθεινχληαη κέηξσλ πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε θαη
ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλνηηθφ βίν.”
ΔμΪιινπ, κε βΪζε ην άξζξν 23 ηεο πλζάθεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) εθδφζεθε,
επέζεο, ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/78/ΔΚ, 18 δπλΪκεη ηεο νπνέαο απαγνξεχεηαη νπνηαδάπνηε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε δηΪθξηζε ιφγσ ζξεζθεέαο ά πεπνηζάζεσλ, αλαπεξέαο, ειηθέαο ά γελεηάζηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζέα. ζνλ αθνξΪ ζηελ αλαπεξέα, ε ελ ιφγσ
νδεγέα αλαγλσξέδεη φηη ε κε πξφβιεςε “εχινγσλ πξνζαξκνγψλ” ζην ρψξν εξγαζέαο δχλαηαη λα
ζπληζηΪ δηΪθξηζε. ην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο αλαθΫξνληαη ξεηΪ ηα αθφινπζα:
«....ηε ζέζπηζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθείαο ή πε-

17

“Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο”. Νίθαηα Γαιιίαο, 7 Γεθεκβξίνπ 2000. Doc. (2000/C 364/01).

18

Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27-11-2000, γηα ηελ “Ίζε Μεηαρείξηζε ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία”.

πνηζήζεσλ, εηδηθψλ αλαγθψλ, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο
θαη ηεο εξγαζίαο». Ζ Οδεγέα αλαθΫξεη, ηδέσο, φηη: «Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα, δειαδή κέηξα απνηειεζκαηηθά θαη πξαθηηθά, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο αλάινγα µε ηηο εηδηθέο
αλάγθεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ µε ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ή µε πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνχ…».
ην πιαέζην απηφ, ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ηνλέδεηαη, επέζεο, ε αλΪγθε λα δηαζθαιηζηεέ ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά Ϋληαμε φισλ ησλ αλζξψπσλ κΫζσ ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Ηδηαέηεξα, ηνλέδεηαη φηη, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηερλνινγέεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
απνηειεέ ζεκαληηθφ παξΪγνληα βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα. Σαπηνρξφλσο, φκσο, εΪλ ηα Ϊηνκα απηΪ δελ Ϋρνπλ έζεο επθαηξέεο πξφζβαζεο ζηηο ηερλνινγέεο ΣΠΔ, εέλαη
δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πιάξεο θαη απνηειεζκαηηθά
εθαξκνγά ησλ αξρψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο Ϋρνπλ θαζνξηζηηθά
ζεκαζέα γηα ηελ Ϋληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζηελ νηθνλνκέα θαη ζηελ θνηλσλέα.
Ζ Δπξσπατθά Δπηηξνπά, επσθεινχκελε απφ ηελ ψζεζε πνπ δφζεθε ην 2003 κε ην “Δπξσπατθφ Έηνο ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο”, απνθΪζηζε λα αμηνπνηάζεη ηα απνηειΫζκαηα εθαξκφδνληαο
Ϋλα πνιπεηΫο Δπξσπατθφ ρέδην Γξάζεο19 γηα ηελ πεξένδν 2004-2010. ηφρνο ηνπ ζρεδένπ απηνχ
εέλαη λα ελζσκαησζεέ, Ϋσο ην 2010, ε δηΪζηαζε ηεο αλαπεξέαο ζηηο ζρεηηθΫο θνηλνηηθΫο πνιηηηθΫο θαη
λα πινπνηεζνχλ ζαθεέο ελΫξγεηεο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκεέο, πξνθεηκΫλνπ λα βειηησζεέ ε νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά ελζσκΪησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ
ρεδένπ ΓξΪζεο, ε Δπηηξνπά εμΫδσζε ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 2005 Αλαθνέλσζε γηα ηελ θαηΪζηαζε ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξέα ζηε δηεπξπκΫλε Δπξσπατθά Έλσζε γηα ηελ πεξένδν 2006-2007.20
ΔμΪιινπ, ζην πιαέζην ηεο Δπξσπατθάο πνιηηηθάο γηα ηελ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά εμάγγεηιε ην ΓεθΫκβξην ηνπ 1999 ηελ πξσηνβνπιέα “eEurope: Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο γηα Όινπο”,21 ε νπνέα, κεηαμχ Ϊιισλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ, Ϋζεηε σο θεληξηθφ κΫιεκα
ηε δηαζθΪιηζε φηη ηα νθΫιε πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ ΚηΠ εέλαη πξνζηηΪ ζε φινπο ηνπο επξσπαένπο
πνιέηεο, αλΪγνληαο µε ηνλ ηξφπν απηφ, ζε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρά ζηελ ΚηΠ.
Ζ αξρηθά δηαηχπσζε Ϋζεηε δΫθα βαζηθνχο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ θΪιππηαλ Ϋλα επξχ
ζεκαηηθφ πεδέν, απφ ηελ εθπαέδεπζε θαη ηηο κεηαθνξΫο κΫρξη ηελ πγεέα θαη ηα ΑκεΑ. Ηδηαέηεξα, ν
Ϊμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 7 νξηνζεηνχζε κε ζαθάλεηα φηη, νη ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ζα πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ΑκεΑ θαηΪ ηξφπν ηΫηνην, ψζηε, λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσάο θαη ηηο επθαηξέεο ηνπο ζηελ εξγαζέα.

«Ίζεο επθαηξίεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο: έλα Δπξσπατθφ ρέδην Γξάζεο». Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30 εο Οθησβξίνπ 2003. COM (2003) 650 ηειηθφ.
19

20

«Ζ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε: ην Δπξσπατθφ ρέδην Γξάζεο 2006-2007».
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28 εο Ννεκβξίνπ 2005. COM (2005) 604 ηειηθφ.
21

“e-Europe: Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ γηα Όινπο”. Πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: Γεθέκβξηνο 1999. Βιέπε
επίζεο ζρεηηθά: Council Resolution on the implementation of the “eEurope 2005 Action Plan” - 5197/03/28-1-2003.

ην πιαέζην ηεο Δπξσπατθάο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα, ε Δπηηξνπά
εμΫδσζε, επέζεο, Αλαθνέλσζε ην 200122 γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα (eEurope 2002), ηδηαέηεξα ησλ
ΑκεΑ, ζηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο θαη αθνινχζεζαλ ζρεηηθΪ ςεθέζκαηα ηνπ πκβνπιένπ23 θαη ηνπ Κνηλνβνπιένπ.24 ΑπνηΫιεζκα άηαλ λα δεζκεπηνχλ ηα θξΪηε µΫιε λα θαηαζηάζνπλ ηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο ηνπο πξνζβΪζηκεο, ηδηαέηεξα γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ζχκθσλα µε ηηο δηεζλεέο Καηεπζπληάξηεο
Οδεγέεο Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γηαδέθηπν (Web Content Accessibility Guidelines).25
ην πιαέζην ηεο πξσηνβνπιέαο eEurope, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε κηα παξΪιιειε
δξαζηεξηφηεηα µε ηελ νλνκαζέα “eAccessibility”

26

θαη µε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζεκΪησλ πξφ-

ζβαζεο ησλ ΑκεΑ ζε ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, µΫζσ ηεο ζΫζπηζεο παξεκβαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο λνκνζεζέαο θαη ηεο ηππνπνέεζεο, αιιΪ θαη µΫζσ ηεο δεκηνπξγέαο πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ απνηεινχκελνπ απφ
θΫληξα αξηζηεέαο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ. (ΒιΫπε αλαιπηηθφηεξα ζην ΚεθΪιαην 12).
ΚαηΪ ηελ δηεηέα (2005-2007), ε Δπηηξνπά πξφθεηηαη λα εμαθνινπζάζεη λα απμΪλεη ηελ επαηζζεηνπνέεζε, λα πξνσζεέ ηε ρξάζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κΫζσλ, λα ζπιιΫγεη ελεκεξσηηθΪ ζηνηρεέα θαη λα ζπλερέδεη ην δηΪινγν µε ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο, ψζηε, λα εέλαη ζε ζΫζε λα ιΪβεη ελεκεξσκΫλεο απνθΪζεηο ζην πεδέν ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο.
ην πιαέζην απηφ, νη πνιηηηθΫο θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη ζην πεδέν ηεο ειεθηξνληθάο
πξνζβαζηκφηεηαο ζα ζπκβΪινπλ ζηελ επξσπατθά πξσηνβνπιέα γηα ηελ ειεθηξνληθή θνηλσληθή
έληαμε (eInclusion) ην 2008,

27

πνπ Ϋρεη άδε πξναγγειζεέ θαη πξνηαζεέ απφ ηελ Δπηηξνπά, εμε-

ηΪδνληαο ζΫκαηα φπσο ε ηζφηεηα επθαηξηψλ, νη δεμηφηεηεο ζε ΣΠΔ θαη ην ρΪζκα κεηαμχ πεξηθεξεηψλ. Ζ πξσηνβνπιέα ζα πξνεηνηκαζηεέ µΫζσ δξΪζεσλ ζηελ ελεξγφ παξαθνινχζεζε, ηελ Ϋξεπλα ζε πξνζβΪζηκεο ηερλνινγηθΫο ιχζεηο, ηδηαηηΫξα φζνλ αθνξΪ ζηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο.
Δπέζεο, ε Γεληθά πλΫιεπζε ηνπ ΟΖΔ, κε ηηο ΑπνθΪζεηο ηεο 56/168 ηνπ 200128 θαη 60/232 ηνπ
2005,29 απνθΪζηζε ηελ ζπγθξφηεζε κηαο Ad Hoc Δπηηξνπάο γηα ηε ζχληαμε κηαο “Πεξηεθηηθήο θαη
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“eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο & ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. COM(2001) 529.
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Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ “Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα Άηνκα κε Αληθαλφηεηεο”.

24

Φήθηζκα ηνπ ΔΚ γηα ην “eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. (2002)
0325.
25

W3C/WAI/WCAG1.0 Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Ζ 2ε έθδνζε εθπνλείηαη, θαη ζα πξαγκαηεχεηαη ηελ εμέιημε
πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο.
26

Δπξσπατθή Δπηηξνπή: “Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα”. COM (2005), 425 ηειηθφ.

27

“i2010-Δπξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε”. COM (2005) 229.

28

Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, αξηζκ. 56/168/19-12-2001

29

Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, αξηζκ. 60/232/23-12-2005.

Οινθιεξσκέλεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Πξναγσγή ησλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο
Αμηνπξέπεηαο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία”. Πξφζθαηα, ε Ad Hoc Δπηηξνπά, ζηελ 8ε χλνδφ ηεο ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2006, ζπλΫηαμε Ϋλα ρΫδην (Draft Report)30 γηα κηα λΫα χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζέα
ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησ-κΪησλ ησλ αλαπάξσλ αηφκσλ, ε νπνέα, αθνχ πηνζεηεζεέ θαη απφ ηε Γεληθά
πλΫιεπζε ηνπ ΟΖΔ, ζα ππνβιεζεέ γηα θχξσζε απφ ηα θξΪηε-κΫιε ηνπ Οξγαληζκνχ ζην Ϊκεζν
πξνζερΫο κΫιινλ.
ην Ϊξζξν 1 γηα ηνλ νξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη αλΪπεξνη, επηηεχρζεθε ε δηαηχπσζε φηη δελ ζα πξΫπεη λα κεηαθπιχεηαη ην βΪξνο ηεο απφδεημεο ηεο αλαπεξέαο ζε θΪζε πξφζσπν πνπ πξνβΪιιεη ηελ ηδηφηεηα απηά (ηνπ αλαπάξνπ), πξνθεηκΫλνπ λα επηδηψμεη ηελ απφιαπζε
ησλ δηθαησκΪησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηε χκβαζε.
ην Ϊξζξν 11 (θαηαζηΪζεηο θηλδχλνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ) πηνζεηάζεθε δηαηχπσζε κε ηελ νπνέα ην ΚξΪηνο Ϋρεη ππνρξΫσζε πξνζηαζέαο θαη ζεβαζκνχ ησλ πξνζψπσλ κε αλαπεξέα ζε πεξηπηψζεηο ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
Δπέζεο, ζην Ϊξζξν 17 (πξνζηαζέαο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ) πξνθξέζεθε δηαηχπσζε,
ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζηελ ππνρξΫσζε πξνζηαζέαο ηεο ζσκαηηθάο αθεξαηφηεηαο, φπσο εθεέλεο ηεο
„δηαλνέαο‟ („physical and mental integrity‟) ηνπ πξνζψπνπ ζε ηζφηηκε βΪζε κε ηνπο Ϊιινπο.
ην Ϊξζξν 32 (δηεζλάο ζπλεξγαζέα) πξνζηΫζεθε δηΪηαμε κε ηε νπνέα απνζπλδΫεηαη ε εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΚξΪηνπο (ζην πιαέζην ηεο χκβαζεο) απφ ηελ πξνεγνχκελε
χπαξμε δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο, θαζψο επέζεο θαη Ϋλαο λΫνο απνηειεζκαηηθφηεξνο „Μεραληζκφο
Παξαθνινχζεζεο‟ ηεο λΫαο χκβαζεο.

1.2

Ζ Ννκνζεζέα ησλ ΖΠΑ
Σα ΑκεΑ απνηεινχλ Ϋλα πνιχ κεγΪιν ηκάκα ηνπ ακεξηθαληθνχ πιεζπζκνχ: ην ακεξηθαληθφ

ΚνγθξΫζν ππνινγέδεη φηη πεξέπνπ 43.000.000 Ακεξηθαλνέ δηαζΫηνπλ κέα ά πεξηζζφηεξεο θπζηθΫο ά
δηαλνεηηθΫο αλαπεξέεο θαη κΪιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα Ϋλα δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ ηνπ ακεξηθαληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ θνηλσληθά πνιηηηθά θαη ελ γΫλεη ε θνηλσληθά θξνληέδα θαη πξφλνηα γηα ηα
ΑκεΑ εθθξΪδεηαη µΫζσ λνκνζεηεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο θαη ηεο Οκνζπνλδηαθάο
ΚπβΫξλεζεο ησλ ΖΠΑ, κε νκνζπνλδηαθνχο λφκνπο, αιιΪ θαη ζηηο θαηΪ ηφπνπο ΑκεξηθαληθΫο Πνιηηεέεο κε δηΪθνξνπο λφκνπο θαη λνκνζεηάκαηα. Ζ ακεξηθαληθά λνκνζεζέα Ϋρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιέζεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ησλ ΑκεΑ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο δσάο, ηελ πιάξε ζπκκεηνρά
ηνπο ζηε δσά, ηελ αλεμαξηεζέα θαη ηελ απηνλνκέα ζηελ θαζεκεξηλά ηνπο δηαβέσζε, θαζψο θαη ηελ
επαξθά απηνεμππεξΫηεζά ηνπο.

30

“Draft Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and
Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities on its Eighth Session”. Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, Νέα
Τφξθε 14-25 Απγνχζηνπ 2006. Doc. A/AC.265/2006/L.6.

Δηδηθφηεξα, ε ακεξηθαληθά λνκνζεζέα ζρεηηθΪ µε ηα ΑκεΑ πεξηιακβΪλεη ηνπο εμάο λφκνπο:
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• Americans with Disabilities Act (ADA), 1990
(Νφκνο γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο κε Αληθαλφηεηεο)
• Telecommunications Act, 1996
(Νφκνο γηα ηηο Σειεπηθνηλσλέεο)
• Fair Housing Act, 1988
(Νφκνο γηα ηελ Γηθαηνζχλε ζηελ ηΫγαζε)
• Air Carrier Access Act, 1986
(Νφκνο γηα ηελ Πξφζβαζε ζηηο ΑεξνκεηαθνξΫο)
• Civil Rights of Institutionalized Persons Act, 1980
(Νφκνο γηα ηα ΠνιηηηθΪ Γηθαηψκαηα ησλ ΗδξπκαηνπνηεκΫλσλ Πξνζψπσλ)
• Individuals with Disabilities Education Act, 1997
(Νφκνο γηα ηελ Δθπαέδεπζε Αηφκσλ κε Αληθαλφηεηεο)
• Rehabilitation Act, 1973, 1998
(Νφκνο γηα ηελ ΑπνθαηΪζηαζε)
• Architectural Barriers Act, 1968
(Νφκνο γηα ηα ΑξρηηεθηνληθΪ Δκπφδηα).
1.2.1 Americans with Disabilities Act (ADA)
(Νφκνο γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο κε Αληθαλφηεηεο)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1990 απνηειεέ ηελ θαξδηΪ ηεο ακεξηθαληθάο λνκνζεζέαο ζρεηηθΪ µε ηελ
αλαπεξέα. Ο νκνζπνλδηαθφο απηφο λφκνο απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ εμαηηέαο
ηεο αλαπεξέαο ηνπο ζηνπο ηνκεέο ηεο απαζρφιεζεο (εξγαζέαο), νκνζπνλδηαθάο θαη πνιηηεηαθάο
θπβΫξλεζεο, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ, ησλ εκπνξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ηεο κεηαθνξΪο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.
1.2.2 Telecommunications Act - (Νφκνο γηα ηηο Σειεπηθνηλσλίεο)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1996 απνηειεέ ηνλ ακεξηθαληθφ λφκν ζρεηηθΪ µε ηηο ηειεπηθνηλσλέεο. Σα
Ϊξζξα (Sections) 255 θαη 251(a) (2) ηνπ λφκνπ Communication Act ηνπ 1934, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ µε ην λφκν Telecommunication Act ηνπ 1996, απαηηνχλ νη θαηαζθεπαζηΫο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ θαη νη παξνρεέο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ λα εμαζθαιέζνπλ φηη ην πιηθφ θαη νη
ππεξεζέεο απηΫο εέλαη πξνζβΪζηκεο απφ ΑκεΑ, φπνπ απηφ εέλαη ινγηθΪ εθηθηφ. ΑπηΫο νη ηξνπν-
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Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξηηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ζην δηεζλέο επίπεδν έρνπλ αληιεζεί απφ
ηελ θάησζη κειέηε: “Καζνιηθή Πξφζβαζε θαη Ηζφηηκε πκκεηνρή Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο”.
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Μάξηηνο 2004, ζει. 105-114.

πνηάζεηο εμαζθαιέδνπλ φηη ηα ΑκεΑ ζα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε Ϋλα επξχ θΪζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ζηαζεξΪ θαη θηλεηΪ ηειΫθσλα, βνκβεηΫο θαη ππεξεζέεο ηειεθσληθνχ θΫληξνπ, πνπ
πνιχ ζπρλΪ δελ εέλαη πξνζβΪζηκα απφ ΑκεΑ.
Σν Ϊξζξν 251(a) (2) απαηηεέ νη θνξεέο ηειεπηθνηλσληψλ λα µελ εγθαζηζηνχλ πιηθφ ηειεπηθνηλσλέαο πνπ λα µε ζπκβαδέδεη µε ηηο πξνυπνζΫζεηο πξνζβαζηκφηεηαο απφ ΑκεΑ, φπσο θαζνξέδνληαη απφ ην Άξζξν 255. Σελ 29ε επηεκβξένπ 1999, ε Οκνζπνλδηαθά Δπηηξνπά Δπηθνηλσληψλ εμΫδσζε αλαθνξΪ θαη Ϋλα ςάθηζα πνπ θαζηεξψλνπλ θαλφλεο θαη πνιηηηθΫο γηα ηελ εθαξκνγά
ησλ Ϊξζξσλ 255 θαη 251(a).
1.2.3 Fair Housing Act - (Νφκνο γηα ηελ Γηθαηνζχλε ζηελ ηέγαζε)
Ο λφκνο απηφο, φπσο ηξνπνπνηάζεθε ην 1988, απαγνξεχεη ηηο δηαθξέζεηο σο πξνο ηνλ ηνκΫα
ηεο ζηΫγαζεο µε βΪζε ηε θπιά, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεέα, ην θχιν, ηελ αλαπεξέα, ηελ νηθνγελεηαθά
θαηΪζηαζε θαη ηελ εζληθφηεηα. Δέλαη αληέζεην πξνο ην λφκν λα γέλνληαη δηαθξέζεηο φζνλ αθνξΪ
ζηελ πψιεζε ά ηελ ελνηθέαζε ελφο ζπηηηνχ εμαηηέαο ηεο αλαπεξέαο ελφο αηφκνπ ά ελφο ΑκεΑ πνπ
ζπλδΫεηαη µε ηνλ αγνξαζηά ά ηνλ ελνηθηαζηά. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην
λφκν εέλαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πψιεζε ά ηελ ελνηθέαζε, ε πξαθηηθά ησλ δσλψλ, ηα ζρΫδηα
λΫσλ θαηαζθεπψλ θαη ε δηαθάκηζε.
1.2.4 Air Carrier Access Act - (Νφκνο γηα ηελ Πξφζβαζε ζηηο Αεξνκεηαθνξέο)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1986 απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζηηο αεξνπνξηθΫο κεηαθνξΫο απφ ακεξηθαληθΫο θαη μΫλεο αεξνπνξηθΫο εηαηξέεο ζε βΪξνο αηφκσλ µε θπζηθά ά δηαλνεηηθά αλαπεξέα θαη εθαξκφδεηαη κφλν ζε αεξνπνξηθΫο εηαηξέεο πνπ παξΫρνπλ θαλνληθΪ πξνγξακκαηηζκΫλεο ππεξεζέεο
ζην θνηλφ. Οη ξπζκέζεηο ηνπ λφκνπ πεξηιακβΪλνπλ Ϋλα επξχ θΪζκα ζεκΪησλ, απφ ηε βνάζεηα γηα
ηελ επηβέβαζε ζην αεξνπιΪλν κΫρξη νξηζκΫλεο πξνυπνζΫζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ζρεηηθΪ κε λΫα
αεξνζθΪθε θαη λΫεο ά δηαθνξνπνηεκΫλεο αεξνπνξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο.
1.2.5 Civil Rights of Institutionalized Persons Act (CRISPA)
(Νφκνο γηα ηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ησλ Ηδξπκαηνπνηεκέλσλ Πξνζψπσλ)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1980 εμνπζηνδνηεέ ην Γεληθφ ΔηζαγγειΫα ησλ ΖΠΑ λα εξεπλΪ ηηο ζπλζάθεο εγθιεηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζε νκνζπνλδηαθΪ θαη ηνπηθΪ ηδξχκαηα, φπσο θπιαθΫο, ζσθξνληζηηθΪ θΫληξα γηα αλειέθνπο θαη ηδξχκαηα γηα αλζξψπνπο µε ςπρηθΫο αλαπεξέεο ά αλαπεξέεο
ζρεηηθΫο µε ηελ αλΪπηπμε.
1.2.6
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
(Νφκνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε Αληθαλφηεηεο)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1997 απαηηεέ ηα δεκφζηα ζρνιεέα λα παξΫρνπλ ζε φια ηα παηδηΪ µε αλα-

πεξέα ηελ θαηΪιιειε δεκφζηα εθπαέδεπζε ζην θαιχηεξν δπλαηφ πεξηβΪιινλ.
1.2.7 Rehabilitation Act - (Νφκνο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1973, πνπ ηξνπνπνηάζεθε ην 1998, απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο
ησλ ΑκεΑ, εμαηηέαο ηεο αλαπεξέαο, ζε πξνγξΪκκαηα πνπ δηεμΪγνληαη απφ νκνζπνλδηαθΫο ππεξεζέεο, ζε πξνγξΪκκαηα πνπ ιακβΪλνπλ νκνζπνλδηαθά νηθνλνκηθά βνάζεηα θαη ζε πξαθηηθΫο πνπ
εθαξκφδνληαη απφ νκνζπνλδηαθνχο αλαδφρνπο ζπκβΪζεσλ. πγθεθξηκΫλα:
•
Σν Ϊξζξν 501 απαηηεέ “ζεηηθά δξΪζε” (“affirmative action”) θαη απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο
ησλ ΑκεΑ ζηνλ ηνκΫα ηεο απαζρφιεζάο ηνπο απφ νκνζπνλδηαθΫο ππεξεζέεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
θιΪδνπ. ηα πιαέζηα ηεο Οκνζπνλδηαθάο ΚπβΫξλεζεο, Ϋρεη ζπζηαζεέ µέα δηππεξεζηαθά επηηξνπά
γηα ηνπο εξγαδνκΫλνπο, πνπ εέλαη Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο, ζθνπφο ηεο νπνέαο εέλαη λα εξεπλΪ
θαη λα παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ απαζρφιεζε ησλ ΑκεΑ ζηνλ νκνζπνλδηαθφ ηνκΫα θαη
ζε Ϊιινπο ηνκεέο θαη λα εμεηΪδεη πεξηνδηθΪ ηελ επΪξθεηα ηεο πξφζιεςεο, ηεο ηνπνζΫηεζεο θαη ηεο
πξναγσγάο ησλ ΑκεΑ ζηα ππνπξγεέα, ζηηο ππεξεζέεο θαη γεληθφηεξα ζην δηνηθεηηθφ θιΪδν ηεο
θπβΫξλεζεο, θαζψο θαη λα εμαζθαιέδεη φηη νη αλΪγθεο ησλ ΑκεΑ αληηκεησπέδνληαη επαξθψο απφ
ηε δηνέθεζε.
•
Σν Ϊξζξν 503 απαηηεέ ζεηηθά δξΪζε θαη απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζηελ εξγαζέα απφ νκνζπνλδηαθνχο αλαδφρνπο ζπκβνιαέσλ θαη ππεξγνιΪβνπο, γηα ζπκβφιαηα αμέαο κεγαιχηεξεο ησλ $10.000.
Οη αλΪδνρνη θαη νη ππεξγνιΪβνη νθεέινπλ λα πξνζιακβΪλνπλ ΑκεΑ κε ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα.
•
Σν Ϊξζξν 504 αλαθΫξεη φηη θαλΫλα ΑκεΑ µε πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ζηηο ΖΠΑ δε ζα εμαηξεζεέ ά
ζα απνθιεηζζεέ απφ ηα σθειάκαηα ά ζα ππνζηεέ δηΪθξηζε ζε βΪξνο ηνπ, ζηα πιαέζηα πξνγξΪκκαηνο ά δξαζηεξηφηεηαο πνπ εέηε ιακβΪλεη νκνζπνλδηαθά νηθνλνκηθά βνάζεηα εέηε δηεμΪγεηαη απφ
νπνηαδάπνηε δηνηθεηηθά ππεξεζέα ά ηελ Σαρπδξνκηθά Τπεξεζέα ησλ ΖΠΑ.
•
Σν Ϊξζξν 508 θαζηεξψλεη πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ αλΪπηπμε, δηαηάξεζε θαη ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο θαη πιεξνθνξηθάο ηερλνινγέαο απφ ηελ Οκνζπνλδηαθά ΚπβΫξλεζε. Ο λφκνο απηφο απαηηεέ ε
νκνζπνλδηαθά πιεξνθνξηθά θαη ειεθηξνληθά ηερλνινγέα λα εέλαη πξνζβΪζηκε απφ ΑκεΑ, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππαιιάισλ θαη ηνπ θνηλνχ.
1.2.8 Architectural Barriers Act - (Νφκνο γηα ηα Αξρηηεθηνληθά Δκπφδηα)
ΣΫινο, ν λφκνο απηφο (ABA) ηνπ 1968 απαηηεέ ηα θηέξηα θαη νη εγθαηαζηΪζεηο πνπ ζρεδηΪδνληαη,
θαηαζθεπΪδνληαη ά ηξνπνπνηνχληαη µε νκνζπνλδηαθΪ θεθΪιαηα ά ελνηθηΪδνληαη απφ νκνζπνλδηαθά
ππεξεζέα, λα ζπκβαδέδνπλ κε ηα νκνζπνλδηαθΪ πξφηππα γηα πξνζβαζηκφηεηα απφ ηα ΑκεΑ.

1.3 ΝνκνζεηηθΫο Ρπζκέζεηο ζηελ Απζηξαιέα
1.3.1 Disability Discrimination Αct
(Νφκνο Δλάληηα ζηηο Γηαθξίζεηο ησλ Αλαπήξσλ)
Οη ζηφρνη ηνπ λφκνπ απηνχ εέλαη:
•
λα εμαιεέςεη, φζν εέλαη δπλαηφλ, ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ, εμαηηέαο ηεο αλαπεξέαο ηνπο,
ζηνπο ηνκεέο: 1) ηεο εξγαζέαο, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηεο εθπαέδεπζεο, ηεο πξφζβαζεο ζε
θηέξηα θαη αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, 2) ηεο παξνράο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη γεο,
3) ησλ ππαξρφλησλ λφκσλ, θαη 4) ηεο δηαρεέξηζεο ησλ λφκσλ θαη πξνγξακκΪησλ ηεο θνηλνπνιηηεέαο,
•
λα δηαζθαιέζεη, φζν εέλαη εθηθηφ, φηη ηα ΑκεΑ ζα απνιακβΪλνπλ ηζφηεηα Ϋλαληη ηνπ λφκνπ, φπσο
θαη ηα ππφινηπα κΫιε ηεο θνηλφηεηαο, θαη
•
λα εμαζθαιέζεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρά, ζηα πιαέζηα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο αξράο φηη ηα
ΑκεΑ Ϋρνπλ ηα έδηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο θαη ηα ππφινηπα µΫιε ηεο θνηλφηεηαο.
1.3.2
Human Rights and Equal Opportunity Commission Act ηνπ 1986
(Νφκνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηελ Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ)
Πξφθεηηαη γηα επηηξνπά ε νπνέα αζρνιεέηαη κε ηε δηαθχιαμε ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ
θαη παέδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ θαη ζηελ εμέζσζε ησλ επθαηξηψλ ησλ
ΑκεΑ.
1.3.3 New South Wales Anti-Discrimination Act
(Νένο Νφκνο Νφηηαο Οπαιίαο Δλάληηα ζηηο Γηαθξίζεηο)
Ο λφκνο απηφο απαγνξεχεη ηηο δηαθξέζεηο εμαηηέαο ηεο θπιάο, ηνπ θχινπ θαη ηεο αλαπεξέαο
θαη πξνσζεέ ηελ εμέζσζε ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ αηφκσλ. Ζ αλαθνξΪ ζηελ αλαπεξέα
πεξηιακβΪλεη αλαπεξέα πνπ ην Ϊηνκν πξΪγκαηη Ϋρεη ά ζεσξεέηαη απφ ηνπο Ϊιινπο φηη δηαζΫηεη (αλεμΪξηεηα απφ ην εΪλ Ϋρεη αλαπεξέα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ά φρη), αλαπεξέα πνπ ην Ϊηνκν εέρε
ζην παξειζφλ, ά ζεσξεέην απφ ηνπο Ϊιινπο φηη εέρε (αλεμΪξηεηα απφ ην εΪλ πξαγκαηηθΪ ην Ϊηνκν
δηΫζεηε αλαπεξέα) θαη ηΫινο αλαπεξέα πνπ ην Ϊηνκν ζα απνθηάζεη ζην κΫιινλ ά ζα ζεσξεζεέ φηη
Ϋρεη, αλεμΪξηεηα απφ ην εΪλ ην Ϊηνκν ζα Ϋρεη πξαγκαηηθΪ αλαπεξέα. ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε, ην εχξνο ηεο Ϋλλνηαο ηεο αλαπεξέαο, επηηξΫπεη ηε κεγαιχηεξε πξνζηαζέα ηεο.

ΝνκνζεηηθΫο Ρπζκέζεηο ζηνλ ΚαλαδΪ

1.4

1.4.1
The Canadian Human Rights Act
(Καλαδηθφο Νφκνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα)
Ο λφκνο απηφο ηνπ 1977, απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ λφκν, ζηα πιαέζηα ηεο εζληθάο Καλαδηθάο
πνιηηηθάο γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηθαησκΪησλ ησλ ΑκεΑ. Ο λφκνο απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζηνπο ηνκεέο ηεο εξγαζέαο, ηεο παξνράο ππεξεζηψλ, ζπκβνιαέσλ θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ. Ο λφκνο
πξνζηαηεχεη φπνηνλ θαηνηθεέ ζηνλ ΚαλαδΪ απφ δηΪθξηζε ζε βΪξνο ηνπ απφ ππνπξγεέα θαη Ϊιιεο
θξαηηθΫο ππεξεζέεο, ην ηαρπδξνκεέν, ηηο ηξΪπεδεο, ηηο αεξνπνξηθΫο εηαηξεέεο, ηνπο ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ηηο επηθνηλσλέεο κεηαμχ ησλ επαξρηψλ, ηηο εηαηξεέεο ηειεπηθνηλσληψλ, ηηο νδηθΫο
θαη ζηδεξνδξνκηθΫο ζπγθνηλσλέεο κεηαμχ ησλ επαξρηψλ θαη Ϊιιεο νκνζπνλδηαθΫο βηνκεραλέεο.
Αληέθεηηαη ζην λφκν θΪζε δηΪθξηζε απφ εξγνδφηεο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε βΪξνο αηφκσλ
εμαηηέαο θπιάο, ρξψκαηνο, θχινπ, εζληθάο θαηαγσγάο, ειηθέαο, θπζηθάο ά δηαλνεηηθάο αλαπεξέαο
(θαηεγνξέα, ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλεηαη ε εμΪξηεζε απφ ηα λαξθσηηθΪ θαη ην αιθνφι) θαη Ϊιισλ
παξαγφλησλ.
1.4.2
Universal Access Project
(ρέδην γηα ηελ Καζνιηθή Πξνζβαζηκφηεηα)
Σν “Universal Access Project” μεθέλεζε απφ ην ζρΫδην Information Infrastructure Project µε ην
ζθνπφ λα δηεμαρζνχλ ζε βΪζνο Ϋξεπλεο ζηνλ ηνκΫα ηεο θαζνιηθάο πξφζβαζεο ζε δηθηπαθΫο ππεξεζέεο. Σν ζΫκα απηφ ζπδεηάζεθε απφ ην “Information High-way Advisory Council”. Οη ζπδεηάζεηο
πεξηειΪκβαλαλ, κεηαμχ Ϊιισλ, ζΫκαηα ζρεηηθΪ µε ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζηηο δηθηπαθΫο ππεξεζέεο θαη ζπγθξέζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθάο πΪλσ ζην ζΫκα απηφ, θαζψο ην World Wide Web
ζεσξεέηαη κέα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγΫο πιεξνθνξηψλ, ε πξφζβαζε ζηελ νπνέα ζπρλΪ παξνπζηΪδεη εκπφδηα γηα ηα ΑκεΑ.

Ζ Ννκνζεζέα γηα ηα ΑκεΑ ζηηο ΔπξσπατθΫο Υψξεο

1.5

ηελ Δπξψπε εληνπέδνληαη ηΫζζεξηο δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο ζρεηηθΪ µε ηα ΑκεΑ:

Οη πληαγκαηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο (Γεξκαλέα, Φηλιαλδέα): ξπζκέζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαπεξέα ζην
χληαγκα, δειαδά ην βαζηθφ λφκν ηνπ θξΪηνπο.

Ο Πνηληθφο Νφκνο (Γαιιέα, Φηλιαλδέα): ε δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ ζεσξεέηαη αδέθεκα, πνπ
ηηκσξεέηαη απφ ηηο αξρΫο ηνπ θξΪηνπο.


Σν Αζηηθφ Γέθαην (Βξεηαλέα, Ηξιαλδέα): παξνρά δηθαηψκαηνο ζηα ΑκεΑ λα εγεέξνπλ αγσγά, εΪλ
ππΪξρεη δηΪθξηζε ζε βΪξνο ηνπο, εηδηθΪ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πξφζβαζε ζε αγαζΪ θαη ππεξεζέεο.

Ο Ombudsman (νπεδέα): αμησκαηνχρνο κε ηελ ππνρξΫσζε λα δηεξεπλΪ θαη λα ιακβΪλεη κΫηξα
ζε πεξέπησζε δηΪθξηζεο θαηΪ ησλ ΑκεΑ.
1.5.1 Γεξκαλία
Ζ πνιηηηθά ζρεηηθΪ µε ηελ αλαπεξέα ζηε Γεξκαλέα κεηΪ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν άηαλ, θπξέσο, θνηλσληθά πνιηηηθά. Οξγαλψζεηο βεηεξΪλσλ κΪρνληαλ γηα νηθνλνκηθΫο απνδεκηψζεηο γηα ηηο
αλαπεξέεο ηνπο θαη νξγαλψζεηο γνλΫσλ κΪρνληαλ γηα εηδηθΪ ζρνιεέα. Σα θπξηφηεξα ζεκεέα ζηε
Γεξκαληθά λνκνζεζέα ζπλνςέδνληαη σο εμάο:
•
Δπηξξνά απφ ηνλ ακεξηθαληθφ λφκν Rehabilitation Act, ηνπ 1973: ζεσξάζεθε νξζφ λα αλαπηπρζεέ
λΫα ζηξαηεγηθά θαηΪ ησλ δηαθξέζεσλ θαη ηεο απνκφλσζεο ησλ ΑκεΑ.
•
Πξσηνβνπιέα γηα πξφηαζε θαηΪ ηεο δηΪθξηζεο ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ πνπ λα πεξηιεθζεέ ζην χληαγκα θαη ζηε λνκνζεζέα γηα έζα δηθαηψκαηα.
•
Άξζξν 3 ηνπ Γεξκαληθνχ πληΪγκαηνο κε κεηαγελΫζηεξεο πξνζζάθεο.
•
Πξφηαζε απφ ην Forum ησλ Αλαπάξσλ Γηθεγφξσλ θαη Γηθαζηψλ γηα ηελ ζΫζπηζε λνκνζεηηθάο
ξχζκηζεο κε ηελ νπνέα ζα πξνβιΫπνληαη, ξεηΪ, έζα δηθαηψκαηα γηα ηα ΑκεΑ.
Πξφζθαηα θαη µε αθνξκά ηηο γεληθφηεξεο εμειέμεηο ζε επέπεδν Δπξσπατθάο Έλσζεο (βιΫπε
θνηλνηηθά πξσηνβνπιέα eEurope, ΚεθΪιαην 12), ζηε Γεξκαλέα πηνζεηάζεθε λΫα λνκνζεζέα πνπ
επεθηεέλεη ηηο πξνεγνχκελεο θαη ζεκειηψλεη γηα πξψηε θνξΪ ηελ θαζνιηθά πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ
ζε πξντφληα θαη ππεξεζέεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη απηψλ ηεο ΚηΠ (π.ρ. ην δηαδέθηπν). πγθεθξηκΫλα, ε λΫα λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ζηελ εμέζσζε ησλ επθαηξηψλ αηφκσλ κε αλαπεξέα, πηνζεηεέ θαη εμεηδηθεχεη ζε εζληθφ επέπεδν ηηο ζπζηΪζεηο ηνπ W3C-WAI γηα πξνζβαζηκφηεηα θαη πξνβιΫπεη κεραληζκνχο θαη ρξνλνδηαγξΪκκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιάκαηνο ηκεκαηηθΪ θαη ζε
βΪζνο ρξφλνπ.
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1.5.2 Φηλιαλδία
ΒαζηθΫο λνκνζεηηθΫο ξπζκέζεηο ζηε Φηλιαλδέα απνηεινχλ:
•
Ο λφκνο γηα ηηο ππεξεζέεο θαη ηελ αξσγά πξνο ηα ΑκεΑ, πνπ Ϋρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ΑκεΑ λα δάζνπλ σο µΫιε ηεο θνηλσλέαο ζε ηζφηεηα µε ηνπο Ϊιινπο αλζξψπνπο.
•
Ο λφκνο γηα ηελ θαηΪζηαζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ (785/1992) πνπ πξνβιΫπεη φηη θΪζε
πξφζσπν πνπ δηαβηεέ κφληκα ζηε Φηλιαλδέα δηθαηνχηαη, ρσξέο δηΪθξηζε, ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε, κΫζα ζηα πιαέζηα ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ ηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ ζπζηάκαηνο.
•
Ζ ζπληαγκαηηθά αλαζεψξεζε (969/1995), πνπ πξνβιΫπεη φηη θαλεέο δελ ζα ηνπνζεηεζεέ ζε δηαθνξεηηθά ζΫζε εμαηηέαο αλαπεξέαο θαη Ϊιισλ ζπγθξηηηθψλ παξαγφλησλ θαη επηπιΫνλ, πηνζεηεέ ηα
θνηλσληθΪ δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ πΫξα απφ ηα παξαδνζηαθΪ αζηηθΪ θαη πνιηηηθΪ δηθαηψκαηα,
ελψ δηαζθαιέδεη φηη, ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεκαηηθά γιψζζα θαη νη
κεηαθξαζηΫο ηεο, ζα πξνζηαηεπζνχλ κε λφκν ά δηΪηαγκα.
1.5.3 Γαιιία
ηε Γαιιέα ν λφκνο 90-602 ηνπ 1990 πξνζηαηεχεη ηα ΑκεΑ απφ νπνηαδάπνηε δηΪθξηζε ζε
βΪξνο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλά δσά. Ο λφκνο απαγνξεχεη ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ απφ δεκφζηεο αξρΫο θαη ηδηψηεο ζε ζρΫζε µε ηελ πξφζιεςε θαη απφιπζε απφ ηελ εξγαζέα. Ο λφκνο,
αθφκα, πεξηΫρεη ξπζκέζεηο πνπ δέλνπλ ην δηθαέσκα ζε νξγαλψζεηο αλαπάξσλ λα ζπλεξγΪδνληαη
κε ην δεκφζην θαηάγνξν ζε ππνζΫζεηο δηΪθξηζεο πνπ θζΪλνπλ ζην δηθαζηάξην. Ο λφκνο απηφο
ηξνπνπνηάζεθε απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη πξνβιΫπεη φηη νη δηαθξέζεηο ζε βΪξνο ησλ αλαπάξσλ
ζεσξνχληαη σο πξνζβνιΫο ηεο αηνκηθάο αμηνπξΫπεηαο.
1.5.4 Αγγιία
Σελ ηειεπηαέα δεθαεηέα Ϋγηλαλ δηΪθνξεο απφπεηξεο απφ βνπιεπηΫο, πνπ ππνζηεξέδνπλ ην
Αλαπεξηθφ Κέλεκα, λα εηζΪγνπλ λνκνζεζέα ζρεηηθΪ µε ηηο δηαθξέζεηο ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ. Σν 1994
βνπιεπηΫο απφ φια ηα πνιηηηθΪ θφκκαηα ππνζηάξημαλ ην λφκν γηα ηα αζηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ
(Civil Rights Disabled Persons Bill) πνπ βαζέδεηαη ζε κεγΪιν βαζκφ ζηνλ ακεξηθαληθφ λφκν
Americans with Disabilities Act θαη ζθνπφο ηνπ εέλαη λα ζηακαηάζεη ηηο δηαθξέζεηο ζε βΪξνο ησλ
ΑκεΑ ζηνπο ηνκεέο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε αγαζΪ θαη ππεξεζέεο.
Ζ Δπηηξνπά “Disability Rights Commission Bill” κπνξεέ λα δέλεη ζπκβνπιΫο ζε ΑκεΑ, ζε επηρεηξάζεηο θαη ζην θνηλφ, λα ελεξγεέ δηαθαλνληζκνχο ζε ζΫκαηα ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, λα βνεζΪ ζηελ
εμαζθΪιηζε ησλ δηθαησκΪησλ ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα, θξνληέδνληαο θαη γηα βνάζεηα απφ δηθεγφξν,
θαζψο θαη λα αλαιακβΪλεη, επηζάκσο, λα δηεξεπλΪ ππνζΫζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθξέζεηο θαηΪ ΑκεΑ.
Ο λφκνο Human Rights Act εηζΪγεη ξπζκέζεηο απφ ηελ Δπξσπατθά χκβαζε ησλ ΓηθαησκΪ-

ησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζην Βξεηαληθφ λφκν θαη πεξηιακβΪλεη ηελ απαγφξεπζε θΪζε δηΪθξηζεο ζηελ
εθαξκνγά ησλ δηθαησκΪησλ ηεο ζχκβαζεο.
1.5.5 Ηξιαλδία
Ζ Ηξιαλδηθά πνιηηηθά απΫλαληη ζηελ αλαπεξέα άηαλ παξαδνζηαθΪ παηεξλαιηζηηθά. Παξεέρε,
δειαδά, ππνζηάξημε ζηα ΑκεΑ, αληέ λα δηαζθαιέδεη θαη λα εληζρχεη ηα αλζξψπηλα θαη αζηηθΪ δηθαηψκαηΪ ηνπο. Σν Ηξιαλδηθφ χληαγκα ηνπ 1937 πεξηεέρε Ϋλα γεληθφ δηθαέσκα ηζφηεηαο, ην νπνέν,
φκσο, δελ εξκελεπφηαλ θαη σο ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα ηα ΑκεΑ. Σν 1991, ε Ηξιαλδηθά θπβΫξλεζε
εθΪξκνζε ην “Πξφγξακκα γηα Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Πξφνδν” γηα λα δηαζθαιέζεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηά ζπκκεηνρά θαη Ϋληαμε ησλ ΑκεΑ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο δσάο. Σν 1993, ε λΫα θπβΫξλεζε δεκηνχξγεζε Ϋλα λΫν ππνπξγεέν, ην Τπνπξγεέν Ηζφηεηαο θαη Αλαζεψξεζεο ηνπ Νφκνπ,
Ϋλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νπνένπ άηαλ ε πξνψζεζε ησλ δηθαησκΪησλ ησλ ΑκεΑ.
Ο λφκνο Employment Equality Bill (Νφκνο γηα ηελ Ηζφηεηα ζηελ Απαζρφιεζε), θαηαξγεέ ηπρφλ αληέζεηε λνκνζεζέα θαη αζρνιεέηαη µε ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ ζηνλ ηνκΫα ηεο απαζρφιεζεο. Ο λφκνο Equal Status Bill αζρνιεέηαη µε ηε δηΪθξηζε ζε βΪξνο δηαθφξσλ νκΪδσλ - πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ΑκεΑ - ζηελ παξνρά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη µε ηελ πξφζβαζε
ησλ ΑκεΑ ζηελ εθπαέδεπζε.
1.5.6 νπεδία
Ζ νπεδέα, ελψ Ϋρεη ηζηνξηθΪ πςειφ επέπεδν θνηλσληθάο πνιηηηθάο, Ϋρεη πξφζθαηα πηνζεηάζεη νξηζκΫλα κΫηξα γηα ηε βειηέσζε ηεο θαηΪζηαζεο ησλ ΑκεΑ, παξφηη δελ Ϋρεη αθφκα ζεζπέζεη
δηαηΪμεηο θαηΪ ησλ δηαθξέζεσλ ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ. πγθεθξηκΫλα, νη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα
ΑκεΑ ζηε νπεδέα εέλαη:
•
Μέα αλαθνξΪ απφ ηελ “Δπηηξνπά Αλαπεξέαο”, φπνπ πξνηεέλνληαη µέα ζεηξΪ απφ κΫηξα, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο λνκνζεζέαο, ζε νρηψ βαζηθνχο ηνκεέο ηεο θνηλσλέαο, πξνθεηκΫλνπ λα απνηξαπεέ ε
δηΪθξηζε ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ θαη λα επηηεπρζεέ ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο
ηεο θνηλσλέαο.
•
Ο λφκνο Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (Νφκνο γηα ηελ
Τπνζηήξημε θαη ηελ Δμππεξέηεζε Πξνζψπσλ κε Λεηηνπξγηθέο Βιάβεο), o νπνένο Ϋδσζε ζηα ΑκεΑ
ην δηθαέσκα ηεο πξνζσπηθάο βνάζεηαο.
•
Ο λφκνο Work Environment Act (Νφκνο γηα ην Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ), πνπ απαηηεέ νη εξγνδφηεο
λα πξνζαξκφδνπλ ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηελ νξγΪλσζε ηεο εξγαζέαο Ϋηζη, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλΪγθεο ησλ αηφκσλ µε ιεηηνπξγηθΪ κεηνλεθηάκαηα.
•

Ombudsman, ν νπνένο εέλαη δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνένπ πεξηιακβΪλνπλ
βειηηψζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο λνκνζεζέαο, ζπδεηάζεηο µε εηαηξέεο, νξγαληζκνχο θαη αξρΫο, θαζψο θαη
ρξάζε ηεο δεκνζηφηεηαο, αλαθνξΫο γηα Ϊληζε κεηαρεέξηζε αηφκσλ κε αλαπεξέα εμαηηέαο ηεο αλαπεξέαο ηνπο, ελψ επηπιΫνλ αξκνδηφηεηΪ ηνπ εέλαη ε ππνβνιά κηαο εηάζηαο αλαθνξΪο ζηελ θπβΫξλεζε ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ΑκεΑ.
1.5.7 Ηηαιία
ηελ Ηηαιέα ςεθέζηεθε ηνλ ΗαλνπΪξην 2004 λφκνο, ν νπνένο θαζηζηΪ ππνρξεσηηθά ηελ πξνζβαζηκφηεηα δεκνζέσλ ά θαη ηδησηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ πξνζθΫξνπλ δεκφζηεο ππεξεζέεο. Ο λφκνο πξνβιΫπεη, ζε δηΪζηεκα ηξηψλ κελψλ, ηνλ πιάξε πξνζδηνξηζκφ ησλ αξρψλ θαη
θξηηεξέσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο απαξαέηεηνπο ζρεηηθνχο ειΫγρνπο. Δπέζεο, ζε δηΪζηεκα
ηεζζΪξσλ κελψλ, πξνβιΫπεηαη ε νξηζηηθνπνέεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ µε ηα
δηΪθνξα επέπεδα πξνζβαζηκφηεηαο, θαζψο θαη µε ηηο ηερληθΫο κεζφδνπο θαη εξγαιεέα αμηνιφγεζεο. Σν λΫν απηφ λνκνζεηηθφ πιαέζην ζηνρεχεη λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγέα κνξθψλ απνθιεηζκνχ,
πνπ ζπζρεηέδνληαη µε ηε δηΪρπζε ηεο ηερλνινγέαο, αιιΪ θαη λα πξνσζάζεη ηελ αμηνπνέεζε ηεο
ηερλνινγέαο σο εξγαιεέν γηα ηελ θνηλσληθά ελζσκΪησζε ΑκεΑ.
Ο λφκνο απηφο πξνβιΫπεη επέζεο θαη ηε ζπκκεηνρά ησλ νξγαλψζεσλ ΑκεΑ ζηε δηακφξθσζε
ηνπ θαλνληζκνχ πνπ αθνξΪ δεκφζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. ΔπηπιΫνλ, πξνβιΫπεηαη ε επΫθηαζε
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο “de jure” ζε Ϋξγα πνιπκΫζσλ, µε ζεκαληηθά δηεχξπλζε ηνπ πιεζπζκνχ/ ζηφρνπ ζε ζρΫζε κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε. Αθφκε, πξνβιΫπνληαη ζρεηηθΫο ξπζκέζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο
εθπαέδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκΫλα φζνλ αθνξΪ ζην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. εκαληηθά εέλαη, επέζεο, ε ζΫζπηζε κΫηξσλ επηηάξεζεο ηεο εθαξκνγάο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζεκειηψλεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηνπ Ηηαιηθνχ πληΪγκαηνο.
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Σν πληαγκαηηθφ Πιαέζην Ννκηθάο Πξνζηαζέαο ησλ ΑµεΑ
Σν Διιεληθφ χληαγκα νξέδεη ζην Ϊξζξν 4 φηη νη Έιιελεο εέλαη έζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη φηη

νη Έιιελεο θαη νη Διιελέδεο Ϋρνπλ έζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Με ην Ϊξζξν απηφ θαζηεξψλεηαη ε αξρά ηεο ηζφηεηαο ησλ ΑµεΑ Ϋλαληη ηνπ λφκνπ, φπσο θαη ε αξρά ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ.
Ζ ζπληαγκαηηθά απηά θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ απνηειεέ ην ζεκΫιην
ιέζν ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ γηα ηα ΑµεΑ θαη ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο απφ ην θξΪηνο, ελψ ε αξρή
ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ εμαζθαιέδεη φηη νη γπλαέθεο µε αλαπεξέα απνηεινχλ ηζφηηκα µΫιε ηεο
θνηλσλέαο θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξΪηνο φπσο θαη νη Ϊλδξεο µε αλαπεξέα.33
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χληαγκα ηεο Διιάδαο. ΦΔΚ 85/Α/18-4-2001.

χκθσλα µε ην Ϊξζξν 21 παξ. 2 ηνπ πληΪγκαηνο, 34 νη πνιχηεθλεο νηθνγΫλεηεο, νη αλΪπεξνη
πνιΫκνπ θαη εηξεληθάο πεξηφδνπ, ηα ζχκαηα πνιΫκνπ, νη ράξεο θαη ηα νξθαλΪ εθεέλσλ πνπ Ϋπεζαλ ζηνλ πφιεκν, θαζψο θαη φζνη πΪζρνπλ απφ αλέαηε ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά λφζν Ϋρνπλ δηθαέσκα εηδηθάο θξνληέδαο απφ ην θξΪηνο, ελψ, ζχκθσλα µε ηελ παξΪγξαθν 3, ην θξΪηνο κεξηκλΪ
γηα ηελ πγεέα ησλ πνιηηψλ θαη παέξλεη εηδηθΪ κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο λεφηεηαο, ηνπ γάξαηνο,
ηεο αλαπεξέαο θαη γηα ηελ πεξέζαιςε ησλ απφξσλ. ην Ϊξζξν απηφ, ζεκειηψλεηαη ην θνηλσληθφ
θξάηνο δηθαίνπ θαη ε θνηλσληθά πνιηηηθά ηνπ θξΪηνπο, ε νπνέα αζθεέηαη µΫζσ ησλ εηδηθφηεξσλ
λφκσλ πνπ εθηεινχλ απηά ηε ζπληαγκαηηθά επηηαγά.
Δπέζεο, ην Ϊξζξν 21 παξ. 6, αλαθΫξεηαη ξεηΪ ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα,
νξέδνληαο ηα εμάο: «Σα άηνκα µε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο.»
Με ηε δηΪηαμε απηά, ην χληαγκα ηεο Υψξαο ελαξκνλέδεηαη µε ηα πην πξννδεπηηθΪ πληΪγκαηα Ϊιισλ ρσξψλ θαη πηνζεηεέηαη ην θνηλσληθφ κνληΫιν γηα ηελ αλαπεξέα. πγθεθξηκΫλα, ε δηΪηαμε απηά ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθήο ηζφηεηαο (Ϊξζξν 4 παξ.1) αιιΪ θαη µε ηε
δηΪηαμε ηνπ Ϊξζξνπ 116 παξ. 2, πνπ επηηξΫπεη ηελ ιάςε ζεηηθψλ κΫηξσλ ππΫξ ησλ νκΪδσλ, νη
νπνέεο ηεινχλ ππφ ζπλζάθεο πξαγκαηηθάο αληζφηεηαο, επηηξΫπεη ζην λνκνζΫηε λα ιΪβεη φια ηα
κΫηξα πνπ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ πξνζηαζέα ά γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα. πγθεθξηκΫλα, ην Ϊξζξν 116 παξ. 2, νξέδεη ηα εμάο: «Γελ απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σν Κξάηνο κεξηκλά
γηα ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πξάμε, ηδίσο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ.»
Με ην Ϊξζξν 22 ηνπ πληΪγκαηνο, ζεκειηψλεηαη, επέζεο, ην δηθαέσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ εξγαζέα
θαη ε πξνζηαζέα ηεο εξγαζέαο πνπ παξΫρνπλ. Δλ γΫλεη, ξπζκέδεηαη ε παξνρά ηεο εξγαζέαο, νη
ζπλζάθεο απαζρφιεζεο, ε ακνηβά, νη πξναγσγΫο, ε εθπαέδεπζε ζηελ εξγαζέα θαη φιν ην θαζεζηψο ηεο παξνράο εξγαζέαο απφ ηα ΑκεΑ, ππφ ηελ Ϋλλνηα φηη απαγνξεχνληαη δηαθξέζεηο ζηα παξαπΪλσ ζΫκαηα ζε βΪξνο ησλ ΑκεΑ εμαηηέαο ηεο αλαπεξέαο ηνπο θαη αλαθΫξεη ηα εμάο:
«1. H εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην Κξάηνο, πνπ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή εμχςσζε ηνπ
εξγαδφκελνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ.
Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα
παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο….
5. Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο λφκνο νξίδεη.»
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Ννκνινγία πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο - Αξηζκ. Απφθαζεο 3348/1983.
«Δθ ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο δελ απνξξέεη επζέσο δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ησλ θεθηεκέλσλ ηελ αλαπεξηθήλ
ηδηφηεηα πξνο θαηάιεςηλ δεκνζίσλ ζέζεσλ, δνζέληνο φηη ε δηάηαμηο απηή, θαηεπζπληήξην ραξαθηήξα έρνπζα, απεπζχλεη απιψο ππφδεημηλ πξνο ηνλ λνκνζέηελ δηα ηελ ιήςηλ κέηξσλ πινπνηψλησλ ηελ θξαηηθήλ κέξηκλαλ ππέξ ησλ αλαπήξσλ θαη
ινηπψλ θαηεγνξηψλ πνιηηψλ ερφλησλ αλάγθελ εηδηθήο κεξίκλεο».

Με ην Ϊξζξν 25 ηνπ πληΪγκαηνο, πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ
θαη σο µΫινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη γέλνληαη ζεβαζηΪ απηΪ απφ ην θξΪηνο. Σα ΑκεΑ, σο
δηθαηνχρνη ησλ παξαπΪλσ δηθαησκΪησλ, ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζέα θαη ηελ εγγχεζε ηνπ θξΪηνπο
θαη απνιακβΪλνπλ φιεο ηηο πιεπξΫο ηεο πνιηηηθάο, θνηλσληθάο, νηθνλνκηθάο θαη πνιηηηζηηθάο δσάο.
ΒΫβαηα, απαγνξεχεηαη ε θαηΪρξεζε δηθαηψκαηνο, δειαδά ε Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δελ επηηξΫπεηαη λα μεπεξλΪ ηα φξηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζθνπνχ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηα φξηα
πνπ ζΫηεη ην έδην ην δηθαέσκα. ην πιαέζην απηφ, ην Ϊξζξν 25 ηνπ πληΪγκαηνο απνηειεέ θαηεπζπληάξηα αξρά ηνπ θξΪηνπο δηθαένπ, πξνζηαηεχεη ηα ΑκεΑ θαη αλαθΫξεη ηα εμάο:
«1. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε
αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο.….
2. H αλαγλψξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ Πνιηηεία απνβιέπεη ζηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ κέζα ζε ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε.
3. H θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη.
4. Σν Κξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ρξένπο ηεο
θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο.»
Ζ ηειεπηαέα ζπληαγκαηηθά αλαζεψξεζε ηνπ 2001 πξνζΫζεζε επέζεο Ϋλα λΫν δηθαέσκα, εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθφ αλαθνξηθΪ κε ην αέηεκα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο. χκθσλα µε ηε
δηΪηαμε ηνπ άξζξνπ 5Α παξ. 2 ηνπ πληΪγκαηνο: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη δηάδνζήο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
Κξάηνπο, ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ εγγπήζεσλ ησλ άξζξσλ 9, 9Α θαη 19».

1.7 Σν Αζηηθφ Γέθαην γηα ηα ΑκεΑ
Σν Αζηηθφ Γέθαην, φπσο ξπζκέδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, (Π.Γ. 456/1984), 35 ν νπνένο
ηξνπνπνηάζεθε κε ην λφκν 2447/1996,36 πξνβιΫπεη ζηηο δηαηΪμεηο γηα ηηο δηθαηνπξαθηηθΫο ηθαλφηεηεο, ηηο αδηθνπξαμέεο, ηε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε θαη ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Κιεξνλνκηθνχ
Γηθαένπ, ξπζκέζεηο ζρεηηθΫο κε ηα ΑκεΑ. ηε ζπλΫρεηα, πεξηγξΪθνληαη ζπλνπηηθΪ νξηζκΫλεο απφ
ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ πεξηνξηζκνχο ζε δηθαηνπξαμέεο ησλ ΑκεΑ.

35

36

Π.Γ. 456/1984 «Αζηηθφο Κψδηθαο θαη Δηζαγσγηθφο ηνπ Νφκνο». ΦΔΚ 164/Α/24-10-1984.

Ν. 2447/1996 «Κχξσζε σο Κψδηθα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ “Τηνζεζία, επηηξνπεία θαη αλαδνρή αλειίθνπ, δηθαζηηθή ζπκπαξ άζηαζε, δηθαζηηθή επηκέιεηα μέλσλ ππνζέζεσλ θαη ζπλαθείο νπζηαζηηθέο, δηθνλνκηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο”.» ΦΔΚ
278/Α/30-12-1996.

1.7.α. Γηθαηνπξαμίεο
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Άξζξν 128 ΑΚ Αλίθαλνη γηα δηθαηνπξαμία
Αλέθαλνη γηα δηθαηνπξαμέα εέλαη: 1. φπνηνη δελ Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δΫθαην Ϋηνο. 2. φπνηνη
βξέζθνληαη ζε πιάξε ζηεξεηηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε.
Άξζξν 129 ΑΚ Πεξηνξηζκέλα ηθαλνί
ΠεξηνξηζκΫλε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμέα Ϋρνπλ: 1. νη αλάιηθνη πνπ ζπκπιάξσζαλ ην δΫθαην
Ϋηνο. 2. φπνηνη βξέζθνληαη ζε κεξηθά ζηεξεηηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε. 3. φπνηνη βξέζθνληαη ζε
επηθνπξηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε.
Άξζξν 130 ΑΚ Γήισζε βνχιεζεο απφ αλίθαλν
Ζ δάισζε βνχιεζεο απφ αλέθαλν γηα δηθαηνπξαμέα εέλαη Ϊθπξε.
Άξζξν 131 ΑΚ Άθπξε δήισζε βνχιεζεο
Ζ δάισζε βνχιεζεο εέλαη Ϊθπξε αλ, θαηΪ ην ρξφλν πνπ Ϋγηλε, ην πξφζσπν δελ εέρε ζπλεέδεζε ησλ πξΪμεψλ ηνπ ά βξηζθφηαλ ζε ςπρηθά ά δηαλνεηηθά δηαηαξαρά πνπ πεξηφξηδε απνθαζηζηηθΪ ηε ιεηηνπξγέα βνχιεζάο ηνπ….
Άξζξν 132 ΑΚ
ηελ πεξέπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϊξζξνπ, αλ ε δάισζε απεπζπλφηαλ ζε Ϊιινλ, πνπ αγλννχζε αλππαέηηα ηελ θαηΪζηαζε ηνπ πξνζψπνπ κε ην νπνέν ζπλαιιΪρζεθε, κπνξεέ ην πξφζσπν απηφ λα ππνρξεσζεέ θαηΪ ηηο πεξηζηΪζεηο λα αλνξζψζεη ηε δεκηΪ πνπ επάιζε απφ ηελ αθπξφηεηα, εθφζνλ δελ κπνξεέ λα θαιπθζεέ απφ αιινχ.
Άξζξν 133 ΑΚ Γηθαηνπξαμίεο ηνπ πεξηνξηζκέλα ηθαλνχ
Πξφζσπα κε πεξηνξηζκΫλε ηθαλφηεηα εέλαη ηθαλΪ λα επηρεηξάζνπλ δηθαηνπξαμέα κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νξέδεη ν λφκνο ά κφλν κε ηνπο φξνπο πνπ ηΪζζεη ν λφκνο.
Άξζξν 172 ΑΚ Γήισζε πξνο πεξηνξηζκέλα ηθαλφ
Γάισζε βνχιεζεο πξνο πξφζσπν κε πεξηνξηζκΫλε δηθαηνπξαθηηθά ηθαλφηεηα εέλαη Ϊθπξε,
αλ απηφ δελ εέρε ηθαλφηεηα γηα ηε δηθαηνπξαμέα ζηελ νπνέα ε δάισζε απνζθνπνχζε.

1.7.β. Αδηθνπξαμίεο
Άξζξν 929 ΑΚ ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο
ε πεξέπησζε βιΪβεο ηνπ ζψκαηνο ά ηεο πγεέαο πξνζψπνπ ε απνδεκέσζε πεξηιακ-βΪλεη,
εθηφο απφ ηα λνζάιηα θαη ηε δεκηΪ πνπ Ϋρεη άδε επΫιζεη, νηηδάπνηε ν παζψλ ζα ζηεξεέηαη ζην
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Σα άξζξα 128-129 θαη 131 ηξνπνπνηήζεθαλ σο άλσ δηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2447/1996 (Α” 278).

κΫιινλ ά ζα μνδεχεη επηπιΫνλ εμαηηέαο ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ. ΤπνρξΫσζε απνδεκέσζεο
ππΪξρεη θαη πξνο ηνλ ηξέην, ν νπνένο εέρε θαηΪ ην λφκν δηθαέσκα λα απαηηάζεη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ απφ ηνλ παζφληα θαη ηηο ζηεξεέηαη.
Άξζξν 930 ΑΚ
Ζ απνδεκέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϊξζξνπ πνπ αλαθΫξεηαη ζην κΫιινλ θαηαβΪιιεηαη ζε
ρξεκαηηθΫο δφζεηο θαηΪ κάλα. ηαλ ππΪξρεη ζπνπδαένο ιφγνο, ε απνδεκέσζε κπνξεέ λα επηδηθαζηεέ ζε θεθΪιαην εθΪπαμ.
Ο νθεηιΫηεο ηεο απνδεκέσζεο κπνξεέ θαηΪ ηηο πεξηζηΪζεηο λα ππνρξεσζεέ λα παξΪζρεη
αζθΪιεηα.
Ζ αμέσζε απνδεκέσζεο δελ απνθιεέεηαη απφ ην ιφγν φηη θΪπνηνο Ϊιινο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε
λα απνδεκηψζεη ά λα δηαηξΫθεη απηφλ πνπ αδηθάζεθε.
Άξζξν 931 ΑΚ
Ζ αλαπεξέα ά ε παξακφξθσζε πνπ πξνμελάζεθε ζηνλ παζφληα ιακβΪλεηαη ηδηαέηεξα ππφςε θαηΪ ηελ επηδέθαζε ηεο απνδεκέσζεο, αλ επηδξΪ ζην κΫιινλ ηνπ.

1.7.γ. Γηθαζηηθή πκπαξάζηαζε
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Άξζξν 1666 ΑΚ Πνηνη ππνβάιινληαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
ε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε ππνβΪιιεηαη ν ελάιηθνο: 1. ηαλ ιφγσ ςπρηθάο ά δηαλνεηηθάο
δηαηαξαράο ά ιφγσ ζσκαηηθάο αλαπεξέαο αδπλαηεέ ελ φισ ά ελ κΫξεη λα θξνληέδεη κφλνο γηα ηηο
ππνζΫζεηο ηνπ, 2. φηαλ, ιφγσ αζσηέαο, ηνμηθνκαλέαο ά αιθννιηζκνχ, εθζΫηεη ζηνλ θέλδπλν ηεο
ζηΫξεζεο ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζχδπγφ ηνπ, ηνπο θαηηφληεο ηνπ ά ηνπο αληφληεο ηνπ….
Άξζξν 1667 ΑΚ
Ζ ππνβνιά ζηε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε απνθαζέδεηαη απφ ην δηθαζηάξην, χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ έδηνπ ηνπ πΪζρνληνο ά ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, εθφζνλ ππΪξρεη Ϋγγακε ζπκβέσζε, ά ησλ γνλΫσλ ά ηΫθλσλ ηνπ ά ηνπ εηζαγγειΫα ά θαη απηεπαγγΫιησο….
ηαλ ην πξφζσπν πΪζρεη απνθιεηζηηθΪ απφ ζσκαηηθά αλαπεξέα, ην δηθαζηάξην απνθαζέδεη
κφλν χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ έδηνπ.
Άξζξν 1668 ΑΚ
Οη δεκφζηνη ά δεκνηηθνέ ππΪιιεινη, νη εηζαγγειεέο, ηα φξγαλα ησλ αξκφδησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νη πξντζηΪκελνη κνλΪδσλ ςπρηθάο πγεέαο νθεέινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζην δηθαζηάξην θΪζε πεξέπησζε πνπ κπνξεέ λα ζπλεπΪγεηαη ηελ ππνβνιά ελφο πξνζψπνπ ζε δηθαζηηθά
ζπκπαξΪζηαζε, ακΫζσο κφιηο ηελ πιεξνθνξνχληαη θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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Άξζξν 1669 ΑΚ Πνηνο δηνξίδεηαη δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο
Σν δηθαζηάξην δηνξέδεη δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηΪηε ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ Ϋρεη πξνηεέλεη απηφο
ηνλ νπνέν αθνξΪ ην κΫηξν, εθφζνλ ν ηειεπηαένο Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ην δΫθαην Ϋθην Ϋηνο ηεο ειηθέαο
ηνπ θαη ην πξνηεηλφκελν πξφζσπν θξέλεηαη θαηΪιιειν θαη κπνξεέ θαηΪ ην λφκν λα δηνξηζζεέ.
Αλ απηφο πνπ ρξεηΪδεηαη ηε ζπκπαξΪζηαζε δελ πξνηεέλεη θαλΫλαλ ά αλ εθεέλνο πνπ πξνηΪζεθε δελ θξέλεηαη θαηΪιιεινο, ην δηθαζηάξην επηιΫγεη ειεχζεξα απηφλ πνπ θξέλεη πεξηζζφηεξν
θαηΪιιειν γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε, αθνχ ιΪβεη ππφςε ηνπ ηελ ηπρφλ εθθξαζκΫλε βνχιεζε ηνπ ζπκπαξαζηαηΫνπ, λα απνθιεηζζεέ ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν, ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηνπο
ζπγγελεέο ηνπ ά Ϊιια πξφζσπα θαη ηδέσο κε ηνπο γνλεέο ηνπ, ηα ηΫθλα ηνπ θαη ην ζχδπγφ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ θέλδπλν απφ ηελ ηπρφλ πθηζηΪκελε αληέζεζε ζπκθεξφλησλ αλΪκεζα ζηνλ ζπκπαξαζηαηΫν θαη ζ΄ απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα δηνξηζζεέ.
Άξζξν 1671 ΑΚ Αδπλακία δηνξηζκνχ
Αλ δελ βξέζθεηαη θαηΪιιειν θπζηθφ πξφζσπν γηα λα δηνξηζηεέ δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηΪηεο,
ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ϊξζξνπ 1669, ε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε αλαηέζεηαη ζε ζσκαηεέν
ά έδξπκα, πνπ Ϋρνπλ ζπζηαζεέ εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη δηαζΫηνπλ ην θαηΪιιειν πξνζσπηθφ
θαη ππνδνκά, αιιηψο ζηελ αξκφδηα θνηλσληθά ππεξεζέα. Σν Ϊξζξν 1635 Ϋρεη αλΪινγε εθαξκνγά.
Άξζξν 1674 ΑΚ Έθζεζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο
Σν δηθαζηάξην, πξνθεηκΫλνπ λα απνζεέζεη ηελ ππνβνιά ελφο πξνζψπνπ ζε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε θαη ην δηνξηζκφ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηΪηε, θαζψο θαη φηαλ πξφθεηηαη λα δηνξέζεη
πξνζσξηλφ δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηΪηε, ζπλεθηηκΪ ηελ Ϋθζεζε ηεο αξκφδηαο θνηλσληθάο ππεξεζέαο
ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ κΫηξνπ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξφθεηηαη λα
δηνξηζηεέ δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηΪηεο ά ηνπ ζσκαηεένπ ά ηνπ ηδξχκαηνο, ζηα νπνέα πξφθεηηαη λα
αλαηεζεέ ε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε.
Άξζξν 1676 ΑΚ Απνηειέζκαηα ηεο ππνβνιήο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
ΑλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ην δηθαζηάξην πνπ ππνβΪιιεη Ϋλα πξφζσπν ζε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε, εέηε: 1. ηνλ θεξχζζεη αλέθαλν γηα φιεο ά γηα νξηζκΫλεο δηθαηνπξαμέεο, γηαηέ θξέλεη φηη
αδπλαηεέ λα ελεξγεέ γη΄ απηΫο απηνπξνζψπσο (ζηεξεηηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε, πιάξεο ά
κεξηθά) εέηε 2. νξέδεη φηη γηα ηελ ηζρχ φισλ ά νξηζκΫλσλ δηθαηνπξαμηψλ ηνπ απαηηεέηαη ε ζπλαέλεζε
ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκπαξΪζηαζε (επηθνπξηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε, πιάξεο ά κεξηθά) εέηε 3.
απνθαζέδεη ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ξπζκέζεσλ.
Άξζξν 1677 ΑΚ
Με κεηαγελΫζηεξε απφθαζά ηνπ, ην δηθαζηάξην κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέ θαη απηεπΪγ-γειηα ην
εέδνο θαη ηελ Ϋθηαζε ηεο δηθαζηηθάο ζπκπαξΪζηαζεο.

Άξζξν 1678 ΑΚ
Ζ ππνβνιά ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκΫλνπ ζε θαζεζηψο πιάξνπο ζηΫξεζεο ηεο δηθαην-πξαθηηθάο
ηνπ ηθαλφηεηαο πξΫπεη λα νξέδεηαη ζηελ απφθαζε ξεηΪ.
Αλ δελ νξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ ζην λφκν ά ζηε δηθαζηηθά απφθαζε, ν ζπκπαξαζηαηνχκελνο δελ
κπνξεέ λα επηρεηξεέ, αλ ε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε εέλαη ζηεξεηηθά, απηνπξνζψπσο θαη, αλ εέλαη
επηθνπξηθά, ρσξέο ηε ζπλαέλεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηΪηε, φζεο πξΪμεηο δελ κπνξεέ λα επηρεηξεέ ν επέηξνπνο ηνπ αλειέθνπ ρσξέο ηελ Ϊδεηα ηνπ δηθαζηεξένπ, νχηε λα δηεμΪγεη ηηο ζπλαθεέο κε
απηΫο δέθεο.
Δπέζεο δελ κπνξεέ, εθφζνλ δελ ηνπ Ϋρεη επηηξαπεέ ξεηΪ, λα επηρεηξεέ κφλνο ραξηζηηθΫο δηθαηνπξαμέεο, λα εηζπξΪηηεη θαη λα παξΫρεη εμφθιεζε….
Άξζξν 1679 ΑΚ
ηαλ ην δηθαζηάξην ππνβΪιιεη ηνλ ζπκπαξαζηαηνχκελν ζε ζπλδπαζκφ ζηεξεηηθάο θαη επηθνπξηθάο δηθαζηηθάο ζπκπαξΪζηαζεο, νξέδεη ξεηΪ ζηελ απφθαζά ηνπ πνηεο πξΪμεηο δελ κπνξεέ ν
ζπκπαξαζηαηνχκελνο λα επηρεηξεέ ρσξέο ηε ζπλαέλεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηΪηε ηνπ. Ο
ζπλδπαζκφο κπνξεέ λα ζπλέζηαηαη θαη ζην λα αθαηξεέ ην δηθαζηάξηφ απφ απηφλ ηνλ νπνέν ππνβΪιιεη ζε επηθνπξηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε, ηελ απηνπξφζσπε δηνέθεζε ηεο πεξηνπζέαο ηνπ,
εέηε ζηεξψληαο ηνπ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ειεχζεξε δηΪζεζε ησλ εηζνδεκΪησλ απφ απηάλ εέηε φρη,
θαη λα ηελ αλαζΫηεη ζηνλ δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηΪηε.
Άξζξν 1680 ΑΚ Αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηελ επηκέιεηα
Σν δηθαζηάξην κπνξεέ λα αλαζΫηεη ζηνλ δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηΪηε ελ φισ ά ελ κΫξεη θαη ηελ
επηκΫιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζπκπαξαζηαηνχκελνπ. ΚαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηεο επηκΫιεηαο, ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηΪηεο νθεέιεη λα δηακνξθψλεη κφλνο ηνπ ηηο πξνζσπηθΫο ηνπ ζρΫζεηο, εθφζνλ ηνπ
ην επηηξΫπεη ε θαηΪζηαζά ηνπ.
Άξζξν 1683 ΑΚ
Ζ ζπλαέλεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηΪηε, απφ ηελ νπνέα εμαξηΪηαη ε ηζρχο νξηζκΫλσλ ά
θαη φισλ ησλ δηθαηνπξαμηψλ απηνχ πνπ Ϋρεη ππνβιεζεέ ζε επηθνπξηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε,
παξΫρεηαη εγγξΪθσο, κφλν πξηλ απφ ηελ επηρεέξεζε ηεο πξΪμεο. Αλ ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηΪηεο αξλεέηαη λα ζπλαηλΫζεη, απνθαζέδεη ην δηθαζηάξην χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκΫλνπ. Οη πξΪμεηο ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκΫλνπ, γηα ηηο νπνέεο ν λφκνο απαηηεέ ηε ζπλαέλεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηΪηε, εέλαη Ϊθπξεο, αλ επηρεηξάζεθαλ ρσξέο απηά ηε ζπλαέλεζε. Σελ αθπξφηεηα
πξνηεέλεη κφλν ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηΪηεο, ν ζπκπαξαζηαηνχκελνο θαη νη θαζνιηθνέ θαη νη εηδηθνέ δηΪδνρνέ ηνπ.
Άξζξν 1684 ΑΚ ηνηρεία πνπ ζπλεθηηκψληαη
ιεο νη πξΪμεηο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηΪηε, ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιένπ ά ηνπ δηθαζηηθνχ

πξΫπεη λα απνβιΫπνπλ ζην ζπκθΫξνλ ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκΫλνπ.
Πξηλ απφ θΪζε ελΫξγεηα ά απφθαζε, πξΫπεη λα επηδηψθεηαη ε πξνζσπηθά επηθνηλσλέα κε ηνλ
ζπκπαξαζηαηνχκελν θαη λα ζπλεθηηκΪηαη ε γλψκε ηνπ.
Άξζξν 1685 ΑΚ Άξζε ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο
Αλ Ϋιεηςαλ νη ιφγνη πνπ ηελ πξνθΪιεζαλ, ε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε αέξεηαη κε απφθαζε
ηνπ δηθαζηεξένπ χζηεξα απφ αέηεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα ηε δεηάζνπλ ά θαη απηεπαγγΫιησο.
ηελ πεξέπησζε ηεο δεχηεξεο παξαγξΪθνπ ηνπ Ϊξζξνπ 1667, ην δηθαζηάξην απνθαζέδεη ηελ
Ϊξζε ηεο δηθαζηηθάο ζπκπαξΪζηαζεο, θαηΪ ηελ ειεχζεξε εθηέκεζά ηνπ, κφλν φηαλ ην δεηεέ ν έδηνο
ν ζπκπαξαζηαηνχκελνο.
Ζ απφθαζε πνπ αέξεη ηε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε ππνβΪιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 1675.
Άξζξν 1686 ΑΚ
Αλ ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηΪηεο γλσξέδεη πεξηζηαηηθΪ πνπ δηθαηνινγνχλ νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ζην θαζεζηψο ηεο δηθαζηηθάο ζπκπαξΪζηαζεο, νθεέιεη λα ηα γλσζηνπνηεέ ζην δηθαζηάξην
ρσξέο θαζπζηΫξεζε.
Άξζξν 1687 ΑΚ Αθνχζηα λνζειεία
ηαλ ε θαηΪζηαζε ελφο πξνζψπνπ επηβΪιιεη ηελ αθνχζηα λνζειεέα ηνπ ζε κνλΪδα ςπρηθάο πγεέαο, απηά γέλεηαη κεηΪ πξνεγνχκελε Ϊδεηα ηνπ δηθαζηεξένπ θαη θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο εηδηθψλ λφκσλ.

1.7.δ. Σν Κιεξνλνκηθφ Γίθαην
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Άξζξν 1719 ΑΚ Αλίθαλνη
Αλέθαλνη λα ζπληΪζζνπλ δηαζάθε εέλαη:
1. νη αλάιηθνη 2. φζνη βξέζθνληαη ζε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε κε πιάξε ζηΫξεζε ηεο δηθαηνπξαθηηθάο ηνπο ηθαλφηεηαο ά κε ξεηά ζηΫξεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπληΪζζνπλ δηαζάθε 3. φζνη
θαηΪ ην ρξφλν ηεο ζχληαμεο ηεο δηαζάθεο δελ Ϋρνπλ ζπλεέδεζε ησλ πξΪμεψλ ηνπο ά βξέζθνληαη
ζε ςπρηθά ά δηαλνεηηθά δηαηαξαρά πνπ πεξηνξέδεη απνθαζηζηηθΪ ηε ιεηηνπξγέα ηεο βνχιεζάο ηνπο.
Ζ αληθαλφηεηα ησλ ζπκπαξαζηαηνπκΫλσλ αξρέδεη απφ ηε ζηηγκά πνπ ππνβιάζεθε ε αέηεζε ά ζπληΪρζεθε ε πξΪμε γηα ηελ απηεπΪγγειηε εηζαγσγά ηεο ππφζεζεο πξνο ζπδάηεζε, κε βΪζε ηηο
νπνέεο δηαηΪρζεθε ε ππνβνιά ζηε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε.
Άξζξν 1720 ΑΚ
Αλ ν ζπκπαξαζηαηνχκελνο, απφ ηνλ νπνέν αθαηξΫζεθε (ά Ϋρεη αθαηξεζεέ) ξεηΪ ε ηθαλφηεηα
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λα ζπληΪζζεη δηαζάθε, ζπλΫηαμε δηαζάθε πξνηνχ θαηαζηεέ ηειεζέδηθε ε απφθαζε πνπ ηνλ ππΫβαιε ζηε δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε, ε κεηαγελΫζηεξε ηειεζηδηθέα ηεο απφθαζεο δελ επηδξΪ ζην θχξνο ηεο δηαζάθεο, αλ ν δηαζΫηεο πεζΪλεη πξηλ απφ ηελ ηειεζηδηθέα. Σν έδην ηζρχεη, αλ ην πξφζσπν
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ζπλΫηαμε δηαζάθε κεηΪ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο γηα Ϊξζε ηεο δηθαζηηθάο ζπκπαξΪζηαζεο ά ηελ Ϋθδνζε ηεο πξΪμεο κε ηελ νπνέα εηζΪγεηαη απηεπαγγΫιησο ε ππφζεζε ηεο Ϊξζεο ζην δηθαζηάξην θαη ε Ϊξζε Ϋγηλε ζχκθσλα κε ηελ αέηεζε ά ηελ πξΪμε.
Άξζξν 1735 ΑΚ Γηαζέηεο θνπθφο
Αλ ν δηαζΫηεο δειψζεη φηη εέλαη θνπθφο, πξΫπεη επηπιΫνλ λα δνζεέ ζ΄ απηφλ ε πξΪμε γηα λα
ηε δηαβΪζεη θαη λα βεβαησζεέ φηη απηφ Ϋγηλε.
Άξζξν 1736 ΑΚ
Αλ ν δηαζΫηεο δειψζεη φηη εέλαη θνπθφο θαη δελ κπνξεέ λα δηαβΪδεη ρεηξφγξαθα, ε δηαζάθε
ζπληΪζζεηαη ελψπηνλ πΫληε καξηχξσλ ά δεχηεξνπ ζπκβνιαηνγξΪθνπ θαη ηξηψλ καξηχξσλ.
Άξζξν 1745 ΑΚ Γηαζέηεο άιαινο ή θσθάιαινο
πνηνο θαηΪ ηελ πεπνέζεζε ηνπ ζπκβνιαηνγξΪθνπ εέλαη Ϊιαινο ά θσθΪιαινο ά απφ Ϊιιν
ιφγν εκπνδέδεηαη λα κηιΪεη, κπνξεέ λα ζπληΪμεη κπζηηθά δηαζάθε. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξΫπεη λα
γξΪςεη επΪλσ ζην Ϋγγξαθν πνπ εγρεηξέδεηαη ά επΪλσ ζην πεξηθΪιπκκα πνπ ην πεξηΫρεη, ηδηνρεέξσο ηε δάισζε φηη ην Ϋγγξαθν εέλαη ε δηαζάθε ηνπ, θαη αλ ην Ϋγγξαθν γξΪθηεθε απφ Ϊιινλ, θαη
φηη ην δηΪβαζε ν δηαζΫηεο.
Απηά ε δάισζε πξΫπεη λα γξαθεέ απφ ην δηαζΫηε ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξΪθνπ θαη ησλ
ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκπξΪηηνπλ θαη λα βεβαησζεέ απηφ ζηελ πξΪμε.

1.8

Σν Πνηληθφ Γέθαην γηα ηα ΑµεΑ
Σν Πνηληθφ Γέθαην πνπ ξπζκέδεηαη απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, (Π.Γ. 283/1985),40 φπσο ηξν-

πνπνηάζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, πξνβιΫπεη ξπζκέζεηο ζρεηηθΪ κε ηα ΑκεΑ ζηηο δηαηΪμεηο
γηα ηνλ ειαηησκΫλν θαηαινγηζκφ. Ο λφκνο δελ θαζνξέδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηη εέλαη “ηθαλφηεηα πξνο
θαηαινγηζκφ”, αιιΪ απαξηζκεέ ηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο, νη νπνέεο φηαλ ζπληξΫρνπλ ζπλεπΪγνληαη
ηελ αλππαξμέα απηάο ηεο ηθαλφηεηαο.
Άξζξν 33 ΠΚ Κσθάιαινη εγθιεκαηίεο
1. Ζ πξΪμε πνπ ηΫιεζε θσθΪιαινο δελ ηνπ θαηαινγέδεηαη, αλ θξηζεέ φηη δελ εέρε ηελ απαηηνχκελε πλεπκαηηθά ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεέ ην Ϊδηθν ηεο πξΪμεο ηνπ ά λα ελεξγάζεη ζχκθσλα κε
ηελ αληέιεςά ηνπ γηα ην Ϊδηθν απηφ.
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2. Αλ δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε εθαξκνγάο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ, ν θσθΪιαινο
ηηκσξεέηαη κε ειαηησκΫλε πνηλά.
Άξζξν 34 ΠΚ Γηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηεο ζπλείδεζεο
Ζ πξΪμε δελ θαηαινγέδεηαη ζηνλ δξΪζηε αλ, φηαλ ηε δηΫπξαμε, ιφγσ λνζεξάο δηαηΪξαμεο
ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ά δηαηΪξαμεο ηεο ζπλεέδεζεο, δελ εέρε ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεέ
ην Ϊδηθν ηεο πξΪμεο ηνπ ά λα ελεξγάζεη ζχκθσλα κε ηελ αληέιεςά ηνπ γηα ην Ϊδηθν απηφ.
Άξζξν 36 ΠΚ Διαηησκέλε ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ
1. Αλ εμαηηέαο θΪπνηαο απφ ηηο ςπρηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 34, δελ Ϋρεη
εθιεέςεη εληειψο, κεηψζεθε φκσο ζεκαληηθΪ ε ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ πνπ απαηηεέηαη θαηΪ ην
Ϊξζξν απηφ, επηβΪιιεηαη πνηλά ειαηησκΫλε (Ϊξζξν 83).
2. Ζ δηΪηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξέπησζε ηεο ππαέηηαο
κΫζεο.
Άξζξν 37 ΠΚ Έθηηζε ηεο πνηλήο ζε ηδηαίηεξα θαηαζηήκαηα
ηαλ ε θαηΪζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ Ϋρνπλ θαηΪ ην Ϊξζξν 36 ειαηησκΫλε ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ επηβΪιιεη ηδηαέηεξε κεηαρεέξηζε ά κΫξηκλα, νη ζηεξεηηθΫο ηεο ειεπζεξέαο πνηλΫο πνπ ηνπο
επηβΪιινληαη εθηεινχληαη ζε ηδηαέηεξα ςπρηαηξηθΪ θαηαζηάκαηα ά παξαξηάκαηα ησλ θπιαθψλ.
Άξζξν 38 ΠΚ Δπηθίλδπλνη εγθιεκαηίεο κε ειαηησκέλν θαηαινγηζκφ
1. Αλ εθεέλνο πνπ Ϋρεη θαηΪ ην Ϊξζξν 36 ειαηησκΫλε ηθαλφηεηα θαηαινγηζκνχ ιφγσ δηαηΪξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ά ν θαηΪ ην Ϊξζξν 33 παξ. 2 θσθΪιαινο εέλαη επηθέλδπλνο ζηε
δεκφζηα αζθΪιεηα θαη ε πξΪμε πνπ ηΫιεζε εέλαη θαθνχξγεκα ά πιεκκΫιεκα γηα ην νπνέν ν λφκνο
απεηιεέ πνηλά ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξέαο αλψηεξε απφ Ϋμη κάλεο, ην δηθαζηάξην ηνλ θαηαδηθΪδεη ζε
πεξηνξηζκφ ζηα ςπρηαηξηθΪ θαηαζηάκαηα ά παξαξηάκαηα ησλ θπιαθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 37.
2. ηελ απφθαζε θαζνξέδεηαη κφλν ην ειΪρηζην φξην δηΪξθεηαο ηνπ πεξηνξηζκνχ, ην νπνέν
δελ κπνξεέ πνηΫ λα εέλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ ηνπ αλψηαηνπ θαηΪ ην Ϊξζξν 36 παξ. 1 νξένπ
πνηλάο γηα ηελ πξΪμε πνπ ηειΫζηεθε.
3. ηελ έδηα απφθαζε ην δηθαζηάξην πξνζδηνξέδεη γηα ηελ πεξέπησζε εθαξκνγάο ηνπ Ϊξζξνπ
40 ηελ πνηλά θπιΪθηζεο ά θΪζεηξμεο πνπ πξΫπεη λα εθηηζεέ ζε αληηθαηΪζηαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ. Ο
πξνζδηνξηζκφο γέλεηαη κΫζα ζηα φξηα πνηλάο πνπ θαζνξέδεη ν λφκνο γηα ηελ πξΪμε πνπ ηειΫζηεθε, ρσξέο απηά λα ειαηηψλεηαη θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 36. ΠΪλησο, ε πνηλά πνπ πξνζδηνξέδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ δελ κπνξεέ πνηΫ λα εέλαη θαηψηεξε απφ ην κηζφ ηνπ αλψηαηνπ
νξένπ πνηλάο πνπ νξέδεη ν λφκνο γηα ηελ πξΪμε πνπ ηειΫζηεθε. Αλ ζην λφκν πξνβιΫπεηαη πνηλά
ζαλΪηνπ ά ηζφβηαο θΪζεηξμεο, σο πνηλά πνπ πξΫπεη λα εθηηζεέ πξνζδηνξέδεηαη πξφζθαηξε θΪζεηξμε εέθνζη εηψλ.

Άξζξν 39 ΠΚ Γηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα
1. Αθνχ ζπκπιεξσζεέ ην ειΪρηζην φξην πνπ φξηζε ε απφθαζε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 38
παξ. 2 θαη θαηφπηλ θΪζε δχν Ϋηε, εμεηΪδεηαη, εέηε κε αέηεζε ηνπ θξαηνχκελνπ εέηε θαη απηεπαγγΫιησο, αλ απηφο κπνξεέ λα απνιπζεέ. Γηα ην ζΫκα απηφ απνθαζέδεη, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ην δηθαζηάξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ νπνένπ εθηειεέηαη ε πνηλά.
2. Ζ απφιπζε ρνξεγεέηαη πΪληνηε ππφ φξν θαη κπνξεέ λα αλαθιεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
πνπ νξέδεη ην Ϊξζξν 107. Γέλεηαη νξηζηηθά, αλ κΫζα ζε πΫληε Ϋηε δελ αλαθιεζεέ θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο
ηνπ Ϊξζξνπ 109.
3. ΠΪλησο, αθνχ ζπκπιεξσζεέ ην ειΪρηζην φξην πνπ φξηζε ε απφθαζε, ν πεξηνξηζκφο δελ
κπνξεέ λα εμαθνινπζάζεη πΫξα απφ δΫθα Ϋηε γηα ηα πιεκκειάκαηα θαη πΫξα απφ δεθαπΫληε Ϋηε
γηα ηα θαθνπξγάκαηα.
Άξζξν 40 ΠΚ Μεηαηξνπή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε θπιάθηζε ή θάζεηξμε
Σν δηθαζηάξην πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην πξνεγνχκελν Ϊξζξν κπνξεέ νπνηεδάπνηε, κε αέηεζε ηνπ εηζαγγειΫα θαη κεηΪ γλσκνδφηεζε εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, λα απνθαζέδεη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ κε ηελ πνηλά θπιΪθηζεο ά θΪζεηξμεο πνπ πξνζδηνξέζηεθε ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 38, αλ θξέλεη φηη ε παξακνλά ηνπ θαηαδέθνπ ζην ςπρηαηξηθφ θαηΪζηεκα ά
παξΪξηεκα θπιαθάο δελ εέλαη αλαγθαέα. ηελ πεξέπησζε απηά απφ ηε ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξέαο
πνηλά πνπ εέρε επηβιεζεέ αθαηξεέηαη ν ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζην ςπρηαηξηθφ θαηΪζηεκα ά παξΪξηεκα θπιαθάο.
Άξζξν 41 ΠΚ Δγθιεκαηίεο θαζ΄ έμε κε ειαηησκέλν θαηαινγηζκφ
1. Αλ απηφο πνπ θαηαδηθΪζηεθε θαηΪ ην Ϊξζξν 38 ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ θαηΪζηεκα
θξηζεέ ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 90 θαη 91 σο θαζ΄ Ϋμε ά θαη΄ επΪγγεικα εγθιεκαηέαο, ην ειΪρηζην
φξην δηΪξθεηαο ηνπ πεξηνξηζκνχ θαζνξέδεηαη κΫζα ζηα φξηα πνηλάο ηνπ Ϊξζξνπ 89, ρσξέο ε πνηλά
απηά λα ειαηηψλεηαη θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 36 παξ. 1 θαη ην κΫγηζην φξην θαζνξέδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 91. Αλ ε πνηλά πνπ πξνβιΫπεη ν λφκνο γηα ηελ πξΪμε πνπ
ηειΫζηεθε εέλαη ζΪλαηνο ά ηζφβηα θΪζεηξμε, επηβΪιιεηαη ηζφβηα θΪζεηξμε.
2. Σν δηθαζηάξην κπνξεέ νπνηεδάπνηε λα κεηαηξΫπεη θαηΪ ηνπο φξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϊξζξνπ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ πνηλά ηεο αφξηζηεο θΪζεηξμεο πνπ πξνβιΫπνπλ ηα Ϊξζξα 90 θαη 92.
Άξζξν 56 ΠΚ Σξφπνο εθηέιεζεο πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο
Με ηδηαέηεξνπο λφκνπο θαλνλέδεηαη ν ηξφπνο ηεο εθηΫιεζεο ησλ πνηλψλ, πνπ πξνβιΫπνπλ ηα
Ϊξζξα 38 θαη 51-55 θαζψο επέζεο θαη ησλ κΫηξσλ αζθΪιεηαο πνπ πξνβιΫπνπλ ηα Ϊξζξα 69-72.
Άξζξν 69 ΠΚ Φχιαμε αθαηαιφγηζησλ εγθιεκαηηψλ
Αλ θΪπνηνο, ιφγσ λνζεξάο δηαηΪξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (Ϊξζξν 34) ά θσ-

θαιαιέαο (Ϊξζξν 33 παξ. 1), απαιιΪρζεθε απφ ηελ πνηλά ά ηε δέσμε γηα θαθνχξγεκα ά πιεκκΫιεκα, γηα ην νπνέν ν λφκνο απεηιεέ πνηλά αλψηεξε απφ Ϋμη κάλεο, ην δηθαζηάξην δηαηΪζζεη ηε θχιαμά ηνπ ζε δεκφζην ζεξαπεπηηθφ θαηΪζηεκα εθφζνλ θξέλεη φηη εέλαη επηθέλδπλνο γηα ηε δεκφζηα
αζθΪιεηα.
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Ζ Πνηληθά Γηθνλνκέα γηα ηα ΑκεΑ
Ζ Πνηληθά Γηθνλνκέα, πνπ ξπζκέδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Πνηληθάο Γηθνλνκέαο, (Π.Γ.

258/1986),41 φπσο ηξνπνπνηάζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, πξνβιΫπεη, επέζεο, ξπζκέζεηο ζρεηηθΪ κε ηα ΑκεΑ ζηα αθφινπζα Ϊξζξα ηνπ.
Άξζξν 80 ΚΠΓ Φπρηθή αζζέλεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
1. ηαλ ν θαηεγνξνχκελνο βξέζθεηαη ζε θαηΪζηαζε δηαηΪξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, ην δηθαζηάξην, αλ δελ πξφθεηηαη λα εθδψζεη αζσσηηθά απφθαζε, δηαηΪζεη ηελ αλαζηνιά
ηεο δηαδηθαζέαο. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο ηειεέ ζε πξνζσξηλά θξΪηεζε, ην δηθαζηάξην δηαηΪζζεη
ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηνπνζΫηεζά ηνπ ζε δηθαζηηθφ ςπρηαηξεέν θαη ζε πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξρεη
ηΫηνην, ζε Ϊιιν ςπρηαηξεέν, θαηΪ πξνηέκεζε δεκφζην.
2. Γηα ηε βεβαέσζε ηεο ςπρηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκΫλνπ δηαηΪζζεηαη πξνεγνπκΫλσο πξαγκαηνγλσκνζχλε.
3. Αλ ε θαηΪζηαζε απηά πξνθχςεη πξηλ απφ ην ηΫινο ηεο αλΪθξηζεο, ηα παξαπΪλσ ηα δηαηΪζζεη ν αλαθξηηάο, ρσξέο λα εκπνδέδεηαη απφ ην ιφγν απηφ ζηελ ελΫξγεηα ησλ αλαγθαέσλ πξΪμεσλ γηα ηε βεβαέσζε ηνπ εγθιάκαηνο.
4. Αλ δηαηαρζεέ αλαζηνιά, ε πνιηηηθά αγσγά κπνξεέ λα αζθεζεέ ζηα πνιηηηθΪ δηθαζηάξηα.
5. Ζ εμαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο, αλ πΪςνπλ λα ππΪξρνπλ νη ιφγνη ηεο αλαζηνιάο, δηαηΪζζεηαη απφ ην δηθαζηάξην ά ηνλ αλαθξηηά ζχκθσλα κε ηηο δηαθξέζεηο ησλ παξ. 1 θαη 3.
Άξζξν 200 ΚΠΓ Φπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε
1. ε πεξέπησζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ αθνξΪ ηε δηαλνεηηθά πγεέα ηνπ θαηεγνξνπκΫλνπ κπνξεέ ν αλαθξηηάο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειΫα θαη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ησλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ, Ϋζησ θαη κε πιεηνςεθέα θαη αθνχ αθνχζεη ην ζπλάγνξν, λα δηαηΪμεη ηελ εηζαγσγά ηνπ θαηεγνξνπκΫλνπ ζε δεκφζην ςπρηαηξεέν γηα παξαηάξεζε. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ
Ϋρεη ζπλάγνξν, δηνξέδεηαη ζπλάγνξνο απηεπαγγΫιησο. Ο θαηεγνξνχκελνο ά ν ζπλάγνξφο ηνπ
κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαηΪ ηεο δηΪηαμεο απηάο ηνπ αλαθξηηά κΫζα
ζε ηξεηο εκΫξεο απφ ηελ Ϋθδνζά ηεο θαη ζηνπο δχν. Ζ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο Ϋρεη πΪληνηε αλαζηαιηηθφ απνηΫιεζκα. Σν ζπκβνχιην απνθαζέδεη αλΫθθιεηα.
2. Αλ ε αλΪγθε ςπρηαηξηθάο παξαθνινχζεζεο πξνΫθπςε ζην αθξναηάξην, ηα παξαπΪλσ ηα
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δηαηΪζζεη ην δηθαζηάξην αλεθθιάησο, αλαβΪιινληαο ηε ζπδάηεζε σο ην ηΫινο ηεο ςπρηαηξηθάο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
3. ε θΪζε πεξέπησζε ε δηΪξθεηα ηεο παξακνλάο ζην ςπρηαηξεέν δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ηνπο
Ϋμη κάλεο. ΄ απηφ ην δηΪζηεκα ε πξνζσξηλά θξΪηεζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη αλαζηαιεέ. Ο ρξφλνο φκσο απηφο αθαηξεέηαη απφ ηελ πνηλά πνπ επηβιάζεθε ζε πεξέπησζε θαηαδέθεο.
Άξζξν 210 ΚΠΓ Μάξηπξεο δηαλνεηηθά αζζελείο
πνηνο δηελεξγεέ αλΪθξηζε ά θαη ην δηθαζηάξην κπνξεέ λα κελ εμεηΪζεη θΪπνηνλ κΪξηπξα πνπ
εέλαη παξΪθξνλαο ά βιΪθαο ά βξέζθεηαη πξνθαλψο ζε ηΫηνηα δηαλνεηηθά θαηΪζηαζε, ψζηε λα κελ
εέλαη ζε ζΫζε λα παξαζηάζεη ηα γεγνλφηα φπσο Ϋρνπλ ζπκβεέ.
Άξζξν 227 ΚΠΓ Μάξηπξεο θνπθνί θαη άιαινη
1. Αλ Ϋλαο θνπθφο ά Ϊιαινο ά θσθΪιαινο πξφθεηηαη λα εμεηαζηεέ σο κΪξηπξαο ά σο θαηεγνξνχκελνο, ε εμΫηαζά ηνπ γέλεηαη σο εμάο: ιεο νη εξσηάζεηο θαη νη ηπρφλ παξαηεξάζεηο δέλνληαη
ζηνλ θνπθφ, αθνχ θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ γξακκαηΫα ηεο αλΪθξηζεο ά ηνπ δηθαζηεξένπ, ελψ νη
απαληάζεηο δέλνληαη απφ απηφλ πξνθνξηθΪ. ηνλ Ϊιαιν νη εξσηάζεηο θαη νη παξαηεξάζεηο δέλνληαη πξνθνξηθΪ θαη απηφο απαληΪ γξαπηψο. ηνλ θσθΪιαιν νη εξσηάζεηο θαη νη παξαηεξάζεηο
δέλνληαη γξαπηψο θαη απηφο απαληΪ κε ηνλ έδην ηξφπν. ην αθξναηάξην νη γξαπηΫο απαληάζεηο
πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ Ϊιαιν ά απφ ηνλ θσθΪιαιν, αθνχ κνλνγξαθεζνχλ απφ ηνλ πξφεδξν θαη
ηνλ γξακκαηΫα, θαηαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ θαη ζπλνδεχνπλ ηε δηθνγξαθέα.
2. Αλ ν θνπθφο ά ν Ϊιαινο ά ν θσθΪιαινο δελ μΫξεη λα δηαβΪδεη ά λα γξΪθεη, φπνηνο δηεμΪγεη
ηελ αλΪθξηζε ά δηεπζχλεη ηε ζπδάηεζε δηνξέδεη Ϋλαλ ά δχν δηεξκελεέο, πνπ, αλ εέλαη δπλαηφ, εθιΫγνληαη θαηΪ πξνηέκεζε κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλάζηζαλ λα ζπλελλννχληαη κε ηνλ θνπθφ,
ηνλ Ϊιαιν ά ηνλ θσθΪιαιν. ΚαηΪ ηα Ϊιια ηεξνχληαη αλ εέλαη δπλαηφλ νη δηαηΪμεηο ηνπ θψδηθα πνπ
αλαθΫξνληαη ζηνπο δηεξκελεέο.

1.10

Ρπζκέζεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα γηα ηα ΑκεΑ

ην λΫν Τπαιιειηθφ Κψδηθα, (λφκνο 3528/2007),42 ππΪξρνπλ δηαηΪμεηο θαη ξπζκέζεηο, πνπ
αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηα ΑκεΑ, σο αθνινχζσο.
Άξζξν 7 Τγεία
1. ΤπΪιιεινη δηνξέδνληαη φζνη Ϋρνπλ ηελ πγεέα πνπ ηνπο επηηξΫπεη ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληέζηνηρεο ζΫζεο. Ζ Ϋιιεηςε θπζηθψλ ζσκαηηθψλ δεμηνηάησλ δελ εκπνδέδεη ηελ πξφζιεςε, εθφζνλ ν ππΪιιεινο, κε ηελ θαηΪιιειε θαη δηθαηνινγεκΫλε ηερληθά ππνζηάξημε, κπνξεέ λα

42

Ν. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
Ν.Π.Γ.Γ.». ΦΔΚ 26/Α/9-2-2007.

αζθάζεη ηα θαζάθνληα ηεο αληέζηνηρεο ζΫζεο. ΔηδηθΫο δηαηΪμεηο γηα ην δηνξηζκφ αηφκσλ κε αλαπεξέα δελ ζέγνληαη.
2. Ζ πγεέα θαη ε θπζηθά θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθέσλ ππαιιάισλ λα αζθάζνπλ ηα θαζάθνληα ηεο αληέζηνηρεο ζΫζεο πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο, κε βΪζε ην
παξαπεκπηηθφ Ϋγγξαθν, ζην νπνέν πεξηγξΪθνληαη απφ ηελ ππεξεζέα, ζε γεληθΫο γξακκΫο ηα θαζάθνληα ηεο ζΫζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαιεθζεέ.
Άξζξν 8 ηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
1. Γελ δηνξέδνληαη ππΪιιεινη:
…δ.) ζνη ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε (πιάξε ά κεξηθά), ππφ επηθνπξηθά δηθαζηηθά ζπκπαξΪζηαζε (πιάξε ά κεξηθά) θαη ππφ ηηο δπν απηΫο θαηαζηΪζεηο.
Άξζξν 12 Σξφπνο πιήξσζεο ζέζεσλ
1. Ζ πιάξσζε ησλ ζΫζεσλ δηΫπεηαη απφ ηηο αξρΫο ηεο έζεο επθαηξέαο ζπκκεηνράο, ηεο αμηνθξαηέαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο θνηλσληθάο αιιειεγγχεο, ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο….
Άξζξν 21 Αλαδηνξηζκφο
1. Ο ππΪιιεινο, πνπ απνιχζεθε ιφγσ ζσκαηηθάο ά πλεπκαηηθάο αληθαλφηεηαο, αλαδηνξέδεηαη κΫζα ζε κηα (1) πεληαεηέα απφ ηελ απφιπζε, εθφζνλ: α) εέρε ηνπιΪρηζηνλ ηξηεηά επδφθηκε ππεξεζέα, β) ππΫβαιε αέηεζε αλαδηνξηζκνχ κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα πΫληε (5) εηψλ απφ
ηελ απφιπζε, γ) Ϋρεη φια ηα ηππηθΪ πξνζφληα, εθηφο απφ ηελ ειηθέα, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηΪιεςε ηεο ζΫζεο θαηΪ ην ρξφλν ηνπ αλαδηνξηζκνχ.
2. Ο ππΪιιεινο αλαδηνξέδεηαη κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε ηεο νηθεέαο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο,
κε ηελ νπνέα δηαπηζηψλεηαη φηη απνθαηαζηΪζεθε ε ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά ηνπ ηθαλφηεηα, ζε
βαζκφ πνπ ηνπ επηηξΫπεη λα αζθεέ ηα θαζάθνληΪ ηνπ. Ο ππΪιιεινο παξαπΫκπεηαη ζηελ επηηξνπά
κΫζα ζε πξνζεζκέα ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο αλαδηνξηζκνχ.
3. Γηα ηνλ αλαδηνξηζκφ απνθαζέδεη ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Ο ππΪιιεινο αλαδηνξέδεηαη κε
ην βαζκφ πνπ Ϋθεξε θαηΪ ην ρξφλν ηεο απφιπζάο ηνπ. ηελ πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξρεη θαηΪ ην
ρξφλν ηνπ αλαδηνξηζκνχ θελά ζΫζε, ζπληζηΪηαη πξνζσπνπαγάο ζΫζε κε ηελ απφθαζε αλαδηνξηζκνχ. Ο αλαδηνξηδφκελνο ζε πξνζσπνπαγά ζΫζε θαηαιακβΪλεη ηελ πξψηε ζΫζε πνπ θελνχηαη
ζηνλ νηθεέν θιΪδν θαη βαζκφ.
4. Οη δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 16 Ϋσο 20 πνπ αλαθΫξνληαη ζην δηνξηζκφ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ
αλαδηνξηζκφ.
Άξζξν 50 Γηθαίσκα εηδηθήο άδεηαο
…2. ΤπΪιιεινη πνπ πΪζρνπλ ά Ϋρνπλ ζχδπγν ά ηΫθλν πνπ πΪζρεη απφ λφζεκα ην νπνέν

απαηηεέ ηαθηηθΫο κεηαγγέζεηο αέκαηνο ά ρξάδεη πεξηνδηθάο λνζειεέαο δηθαηνχηαη Ϊδεηα κε απνδνρΫο
Ϋσο εέθνζη δπν (22) εξγΪζηκεο εκΫξεο ην ρξφλν. Με πξνεδξηθφ δηΪηαγκα, πνπ εθδέδεηαη κεηΪ απφ
πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Τγεέαο θαη
Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, θαζνξέδνληαη ηα λνζάκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ.
3. Ζ Ϊδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ ρνξεγεέηαη θαη ζε ππαιιάινπο πνπ Ϋρνπλ ηΫθλα
πνπ πΪζρνπλ απφ βαξηΪ λνεηηθά ζηΫξεζε ά ζχλδξνκν Down.
4. ΤπΪιιεινη κε πνζνζηφ αλαπεξέαο πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη Ϊλσ δηθαηνχληαη απφ ηελ
ππεξεζέα θΪζε εκεξνινγηαθφ Ϋηνο Ϊδεηα κε απνδνρΫο Ϋμη (6) εξγΪζηκσλ εκεξψλ επηπιΫνλ ηεο
θαλνληθάο ηνπο Ϊδεηαο….
Άξζξν 53 Γηεπθνιχλζεηο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο
… 2. Ο ρξφλνο εξγαζέαο ηνπ γνλΫα ππαιιάινπ κεηψλεηαη θαηΪ δπν (2) ψξεο εκεξεζέσο εθφζνλ Ϋρεη ηΫθλα ειηθέαο Ϋσο δπν (2) εηψλ θαη θαηΪ κηα (1) ψξα, εθφζνλ Ϋρεη ηΫθλα ειηθέαο απφ
δπν (2) Ϋσο ηεζζΪξσλ (4) εηψλ.
Ο γνλΫαο ππΪιιεινο δηθαηνχηαη ελλΫα (9) κάλεο Ϊδεηα κε απνδνρΫο γηα αλαηξνθά παηδηνχ,
εθφζνλ δελ θΪλεη ρξάζε ηνπ θαηΪ ην πξνεγνχκελν εδΪθην κεησκΫλνπ σξαξένπ.
Γηα ην γνλΫα πνπ εέλαη Ϊγακνο ά ράξνο ά δηαδεπγκΫλνο ά Ϋρεη αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ, ην θαηΪ κηα ψξα κεησκΫλν σξΪξην ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ά ε Ϊδεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ Ϋμη (6)( κάλεο ά Ϋλα (1) κάλα αληέζηνηρα.
ηελ πεξέπησζε γΫλλεζεο 4νπ ηΫθλνπ, ην κεησκΫλν σξΪξην εξγαζέαο παξαηεέλεηαη γηα δπν (2)
αθφκε Ϋηε….
Άξζξν 54 Γηθαίσκα αλαξξσηηθήο άδεηαο
1. ηνλ ππΪιιειν πνπ εέλαη αζζελάο ά ρξεηΪδεηαη λα αλαξξψζεη, ρνξεγεέηαη αλαξξσηηθά Ϊδεηα κε απνδνρΫο ηφζσλ κελψλ φζα εέλαη ηα Ϋηε ηεο ππεξεζέαο ηνπ, απφ ηελ νπνέα αθαηξεέηαη ην
ζχλνιν ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ ηπρφλ Ϋρεη ιΪβεη κΫζα ζηελ πξνεγνχκελε πεληαεηέα. Αλαξξσηηθά Ϊδεηα ρνξεγνχκελε ρσξέο δηαθνπά δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ηνπο δψδεθα (12) κάλεο.
Υξφλνο ππεξεζέαο ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη (6) κελψλ ζεσξεέηαη σο πιάξεο Ϋηνο.
2. ηελ αλαξξσηηθά Ϊδεηα ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκΫξεο απνπζέαο ιφγσ αζζΫλεηαο πνπ
πξνεγάζεθαλ ηεο Ϊδεηαο.
3. ηνλ ππΪιιειν πνπ πΪζρεη απφ δπζέαην λφζεκα, ρνξεγεέηαη αλαξξσηηθά Ϊδεηα, ηεο νπνέαο ε δηΪξθεηα εέλαη δηπιΪζηα απφ ηε δηΪξθεηα ησλ αδεηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ.
4. Σα δπζέαηα λνζάκαηα θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο
Αιιειεγγχεο πνπ εθδέδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιένπ Τγεέαο.
Άξζξν 56 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο
….4. Άδεηα δηΪξθεηαο πΫξαλ ηνπ ελφο (1) κελφο γηα ςπρηθά λφζν δελ ρνξεγεέηαη αλ δελ Ϋρεη

πξνεγεζεέ λνζειεέα ζε δεκφζην λνζνθνκεέν. ΠαξΪηαζε ηεο ά ρνξάγεζε λΫαο Ϊδεηαο, εθφζνλ
ππεξβαέλεη, ζπλνιηθψο ά ηκεκαηηθψο, ηνλ Ϋλα (1) κάλα κΫζα ζην έδην εκεξνινγηαθφ Ϋηνο ρνξεγεέηαη χζηεξα απφ αλαιπηηθά Ϋθζεζε ζεξΪπνληνο ηαηξνχ θαη Ϋθζεζε εμΫηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
αζζελνχο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνέσλ θαζνξέδεηαη κε θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο. Με ηελ έδηα
απφθαζε νξέδνληαη ηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα πξνβαέλνπλ ζε εμΫηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
αζζελνχο, θαζψο θαη θΪζε αλαγθαέα ιεπηνκΫξεηα.
….8. Όζηεξα απφ θΪζε εμΫηαζε, θαζψο θαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξένπ αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο, νη πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο γλσκνδνηνχλ εΪλ ε λφζνο εέλαη ηΪζηκε ά φρη. ηε
δεχηεξε πεξέπησζε θαη αθνχ ε γλσκΪηεπζε γέλεη νξηζηηθά, ν ππΪιιεινο απνιχεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 153.
Οη πξντζηΪκελεο αξρΫο ηεο νηθεέαο ππεξεζέαο κπνξνχλ λα παξαπΫκπνπλ θαη απηεπαγγΫιησο ππαιιάινπο ζηηο δεπηεξνβΪζκηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο γηα απφιπζά ηνπο, εΪλ θξηζνχλ φηη
δελ κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα θαζάθνληΪ ηνπο ιφγσ ζσκαηηθάο ά πλεπκαηηθάο αληθαλφηεηαο θαη
πξηλ ρνξεγεζεέ αλαξξσηηθά Ϊδεηα ά κεηΪ ηε ιάμε αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο.
9. ΚαηΪ ηεο γλσκνδφηεζεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο γηα απαιιαγά εθ ηεο ππεξεζέαο ιφγσ αζζΫλεηαο, δηθαηνχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα αζθάζεη πξνζθπγά ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο ηεο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο ελψπηνλ
ηεο επηηξνπάο πξνζθπγψλ ηνπ Ϊξζξνπ 166. ηελ έδηα επηηξνπά κπνξεέ λα αζθάζεη πξνζθπγά ν
ππΪιιεινο θαηΪ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο κε ηελ νπνέα θξέζεθε
ηθαλφο γηα αλΪιεςε ππεξεζέαο….
Άξζξν 99 Θέζε ζε δηαζεζηκφηεηα
1. Ο ππΪιιεινο ηέζεηαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ αζζΫλεηαο ά επεηδά θαηαξγεέηαη ε ζΫζε ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ επφκελσλ Ϊξζξσλ.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ησλ επφκελσλ Ϊξζξσλ, ε πξΪμε ζΫζεο ηνπ ππαιιάινπ
ζε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξΪμε επαλαθνξΪο ηνπ ζηελ ππεξεζέα, εθδέδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ά ην
αλψηαην κνλνκειΫο φξγαλν δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζένπ δηθαένπ ά, αλ δελ ππΪξρεη, ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζένπ δηθαένπ,
κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιένπ.
3. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο παχεη ε Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιάινπ,
θχξησλ ά παξεπφκελσλ. Ο ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο δελ ππνινγέδεηαη γηα
βαζκνινγηθά εμΫιημε.
Άξζξν 100 Γηαζεζηκφηεηα ιφγσ αζζέλεηαο
1. Ο ππΪιιεινο ηέζεηαη, απηεπΪγγειηα ά κε αέηεζά ηνπ, ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ αζζΫλεηαο,
φηαλ απηά παξαηεέλεηαη πΫξα απφ ην κΫγηζην ρξφλν αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 54 ηνπ πα-

ξφληνο, εέλαη φκσο, θαηΪ ηελ εθηέκεζε ηεο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο, ηΪζηκε.
2. Ζ δηαζεζηκφηεηα αξρέδεη απφ ηε ιάμε ηεο αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο θαη δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ
ην Ϋλα (1) θαη γηα ηα δπζίαηα λνζήκαηα43 ηα δχν (2) Ϋηε.
3. ΚαηΪ ην ηειεπηαέν δεθαπελζάκεξν πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αλψηαηνπ νξένπ δηαζεζηκφηεηαο
νη επηηξνπΫο ησλ Ϊξζξσλ 165 ά 167 ππνρξενχληαη, χζηεξα απφ εξψηεκα ηεο ππεξεζέαο, λα
γλσκνδνηάζνπλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππαιιάινπ λα επαλΫιζεη ζηα θαζάθνληΪ ηνπ. Αλ ε επηηξνπά γλσκαηεχζεη αξλεηηθΪ, ν ππΪιιεινο απνιχεηαη ππνρξεσηηθΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 153
ηνπ Κψδηθα. Ο ππΪιιεινο κπνξεέ λα παξαπεκθζεέ πξνο εμΫηαζε ζηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθά επηηξνπά, χζηεξα απφ αέηεζά ηνπ ά απηεπΪγγειηα θαη πξηλ απφ ην ρξφλν ιάμεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο.
ηελ πεξέπησζε απηά, αλ ε επηηξνπά γλσκαηεχζεη αξλεηηθΪ, ν ππΪιιεινο απνιχεηαη ππνρξεσηηθΪ κε ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο.
4. Οη δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 31-35 ηνπ Κψδηθα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππαιιάινπο πνπ
ηέζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ αζζΫλεηαο.
εκείσζε: Χο δπζέαηα λνζάκαηα ζεσξνχληαη νη λνζεξΫο θαηαζηΪζεηο θαη ηα λνζάκαηα, πνπ
απαηηνχλ καθξνρξφληα λνζειεέα ά ζεξαπεέα, πξνζβΪιινπλ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα φξγαλα θαη ραξαθηεξέδνληαη απφ εμΪξζεηο ά πθΫζεηο. Σα λνζάκαηα απηΪ ζεσξνχληαη θαη‟ αξράλ ηΪζηκα ά ζεξαπεχζηκα, πξνζδνθΪηαη δε φηη ε θαιά ρξάζε ηεο δηπιΪζηαο αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο ζα ζπληειΫζεη
ζηελ ιεηηνπξγηθά επαλΫληαμε ηνπ δεκνζένπ ππαιιάινπ, νπφηε θαη παχεη λα ηζρχεη ην επεξγΫηεκα
ηεο παξαηεηακΫλεο αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο.
Άξζξν 102 Απνδνρέο δηαζεζηκφηεηαο
1. Ο ππΪιιεινο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο δηθαηνχηαη ηα ηξέα ηΫηαξηα ησλ απνδνρψλ ηνπ.
2. Δπηδφκαηα αζζελεέαο, πνπ θαηαβΪιινληαη ζε ππαιιάινπο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζένπ
δηθαένπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο, εθπέπηνπλ απφ ηηο απνδνρΫο ηνπ+ ππαιιάινπ, εθφζνλ ε αζθΪιηζά ηνπ ζεκειηψλεηαη θαη ζηε ζπλεηζθνξΪ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Άξζξν 152 Λφγνη απφιπζεο
Ο ππΪιιεινο απνιχεηαη κφλν γηα ηνπο επφκελνπο ιφγνπο:
α) επηβνιά ηεο πεηζαξρηθάο πνηλάο ηεο νξηζηηθάο παχζεο,
β) ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά αληθαλφηεηα,
γ) θαηΪξγεζε ηεο ζΫζεο ζηελ νπνέα ππεξεηεέ,
δ) ζπκπιάξσζε νξένπ ειηθέαο θαη ηξηαθνληαπεληαεηέαο,
ε) αθαηαιιειφηεηα θαηΪ ην Ϊξζξν 95 ηνπ Κψδηθα.
43

Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ’ αξηζκ. Τ1/Γ.Π./νηθ. 16884/12-10-2001 “Υαξαθηεξηζκφο Γπζίαησλ Ννζεκάησλ”. ΦΔΚ
1386/Β/22-10-2001.

Άξζξν 153 Απφιπζε γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα
1. Ο ππΪιιεινο απνιχεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιένπ, αλ δηαπηζησζεέ ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά αληθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 100, 165 θαη 167 ηνπ Κσδηθα.
Γελ απνιχεηαη ν ππΪιιεινο αλ ε αληθαλφηεηα ηνπ επηηξΫπεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ θαζεθφλησλ.
2. Ο ππΪιιεινο πνπ απνιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ αλαδηνξέδεηαη
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ηνπ παξφληνο Κψδηθα.
Άξζξν 164 Δίδε πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ
1. Αξκφδηεο λα απνθαέλνληαη γηα ζΫκαηα πγεέαο ησλ ππαιιάισλ εέλαη νη πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο πνπ δηαθξέλνληαη ζε:
α) πξσηνβΪζκηεο, β) δεπηεξνβΪζκηεο, γ) πξνζθπγψλ, δ) εηδηθΫο.
2. Αξκφδηεο λα γλσκαηεχνπλ πξνθεηκΫλνπ λα ρνξεγεζνχλ αλαξξσηηθΫο Ϊδεηεο ζε κφληκνπο
ππαιιάινπο ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζένπ δηθαένπ, νη νπνένη θαηΪ ηε κνληκνπνέεζά ηνπο δηαηάξεζαλ ηελ πγεηνλνκηθά αζθΪιηζε ηνπ Η.Κ.Α., εέλαη νη νηθεέεο πγεηνλνκηθΫο
επηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α….
Άξζξν 165 Πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο
1. ε θΪζε λνκφ θαη λνκαξρηαθφ δηακΫξηζκα ζπληζηψληαη, κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ Γεληθνχ
ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο, κηα ά πεξηζζφηεξεο πξσηνβΪζκηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξέα (3) κΫιε θαη ζπγθξνηνχληαη απφ γηαηξνχο ηνπ Γεκνζένπ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζένπ δηθαένπ ά Ο.Σ.Α. πνπ ππεξεηνχλ ζην λνκφ ά ην λνκαξρηαθφ δηακΫξηζκα.
Οη πξσηνβΪζκηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο εέλαη αξκφδηεο λα γλσκαηεχνπλ, χζηεξα απφ εξψηεκα ηεο ππεξεζέαο: α) γηα ηε ρνξάγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, β) γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο πγεέαο
ησλ ππνςεθέσλ γηα δηνξηζκφ, γ) γηα ην ραξαθηεξηζκφ λνζεκΪησλ πνπ ρξάδνπλ λνζειεέαο γηα ηε
ρνξάγεζε Ϊδεηαο Ϋσο εέθνζη δπν (22) εξγΪζηκσλ εκεξψλ ην ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 50 παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη δ) γηα θΪζε Ϊιιν ζΫκα πγεέαο ηνπ ππαιιάινπ ην νπνέν Ϋρεη
ζρΫζε κε ηα ππεξεζηαθΪ ηνπ θαζάθνληα….
Αλ ζπζηαζνχλ πεξηζζφηεξεο επηηξνπΫο, κε ηελ απφθαζε ζχζηαζάο ηνπο νξέδνληαη ε Ϋδξα
θαη ε ρσξηθά αξκνδηφηεηΪ ηνπο.
2. ηελ Ϋδξα θΪζε ΠεξηθΫξεηαο κπνξεέ λα ζπληζηΪηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα
ηεο ΠεξηθΫξεηαο δεπηεξνβΪζκηα πγεηνλνκηθά επηηξνπά, πνπ απνηειεέηαη απφ πΫληε (5) κΫιε θαη
ζπγθξνηεέηαη απφ γηαηξνχο ηνπ Γεκνζένπ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζένπ δηθαένπ ά Ο.Σ.Α. πνπ
ππεξεηνχλ ζην λνκφ.
Οη δεπηεξνβΪζκηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο εέλαη αξκφδηεο: α) γηα ηελ θξέζε ελζηΪζεσλ θαη΄
απνθΪζεσλ ησλ πξσηνβΪζκησλ επηηξνπψλ θαηΪ ην Ϊξζξν 56 παξ. 5, β) γηα ηελ απφιπζε απφ
ηελ ππεξεζέα ιφγσ αζζελεέαο φηαλ δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε ηνπ Ϊξζξνπ 153 παξ. 1 εδΪθην
δεχηεξν ηνπ παξφληνο θαη γ) γηα ηελ θξέζε ηεο απνθαηΪζηαζεο ηεο πγεέαο φζσλ αλαδηνξέδνληαη

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ηνπ παξφληνο…
ηηο δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο δελ κπνξεέ λα κεηΫρεη κΫινο πνπ κεηεέρε ζηελ πξσηνβΪζκηα
επηηξνπά θαηΪ ηεο νπνέαο ζηξΫθεηαη ε Ϋλζηαζε….
… 4. Οη αξλεηηθΫο απνθΪζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ θνηλνπνηνχληαη απεπζεέαο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ ππεξεζέα ηνπ…
Άξζξν 166 Δπηηξνπέο πξνζθπγψλ
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ζπληζηψληαη, ηνλ ΗαλνπΪξην θΪζε δεχηεξνπ Ϋηνπο, ζηηο Ϋδξεο ησλ ηαηξηθψλ ηκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ, επηηξνπΫο
πξνζθπγψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηξεηο (3) θαζεγεηΫο ηαηξηθψλ ηκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ νπνηαζδάπνηε βαζκέδαο. Με ηελ έδηα απφθαζε νξέδεηαη ε Ϋδξα, ε αξκνδηφηεηα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη ε εηδηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπο….
2. Οη επηηξνπΫο πξνζθπγψλ απνθαέλνληαη γηα ηηο πξνζθπγΫο ζε φζεο πεξηπηψζεηο ξεηΪ
πξνβιΫπεη ν Κψδηθαο.
Άξζξν 167 Δηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ζπληζηψληαη εηδηθΫο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο απνηεινχκελεο απφ ηξεηο (3) θαζεγεηΫο ηαηξηθψλ ηκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ νπνηαζδάπνηε βαζκέδαο. Με ηελ έδηα απφθαζε νξέδεηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ θαηΪ εηδηθφηεηα ζε ζρΫζε πξνο ηα εέδε ησλ δπζέαησλ λνζεκΪησλ, ε ρσξηθά
αξκνδηφηεηΪ ηνπο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγέαο ηνπο, θαζψο θαη ε ακνηβά ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηΫα.
2. Οη εηδηθΫο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο γλσκαηεχνπλ γηα ηε ρνξάγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζε
ππαιιάινπο πνπ πΪζρνπλ απφ δπζέαηα λνζάκαηα θαη γηα ηελ απαιιαγά ηνπο απφ ηελ ππεξεζέα,
εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα θαζάθνληΪ ηνπο, ιφγσ ζσκαηηθάο ά πλεπκαηηθάο αληθαλφηεηαο πνπ νθεέιεηαη ζηα λνζάκαηα απηΪ.
Οη γλσκαηεχζεηο ησλ επηηξνπψλ απηψλ ππφθεηληαη ζε πξνζθπγά ζηηο επηηξνπΫο ηνπ Ϊξζξνπ
166 ηνπ Κψδηθα, ηφζν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ππΪιιειν φζν θαη απφ ηε Γηνέθεζε, κΫζα ζε πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνέεζά ηνπο….

1.11

Ρπζκέζεηο ηνπ ΣνκΫα Απαζρφιεζεο γηα ηα ΑκεΑ

ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα ππΪξρνπλ ιεπηνκεξεέο δηαηΪμεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξέα. Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθΫο εμειέμεηο θαηΫζηεζαλ επηβεβιεκΫλε ηε δηακφξθσζε ελφο
λΫνπ λνκηθνχ πιαηζένπ, ζε αληηθαηΪζηαζε ηνπ λφκνπ 1648/1986,44 πνπ λα αληαπνθξέλεηαη ζηηο
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Ν. 1648/1986 «Πξνζηαζία πνιεκηζηψλ, αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ θαη κεηνλεθηνχλησλ πξνζψ-πσλ». ΦΔΚ

ζχγρξνλεο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο, αλαθνξηθΪ κε ηελ απαζρφιεζε ησλ πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (πνιχηεθλνη, Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ηΫθλα αγσληζηψλ ηεο Δζληθάο Αληέζηαζεο, ζπγγελεέο
αηφκσλ κε αλαπεξέα, ηΫθλα αλαπάξσλ θαη ζπκΪησλ πνιΫκνπ).
Έηζη ςεθέζηεθε ν λφκνο 2643/1998,

45

κε ηνλ νπνέν δηαζθαιέζηεθαλ φξνη δηαθΪλεηαο θαη

αληηθεηκεληθφηεηαο ζην ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψλ ηνπνζεηάζεσλ αηφκσλ απφ πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξέεο ζε ζΫζεηο εξγαζέαο κε ηε ζΫζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξέσλ ηνπνζΫηεζεο (κνξέσλ)
βΪζεη ειηθέαο ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ, νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο, νηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο, ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη πνζνζηνχ αλαπεξέαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΑκεΑ. Με ην λΫν λφκν, ην πνζνζηφ ππνρξεσηηθάο πξφζιεςεο ησλ πξνζηαηεπνκΫλσλ θαηεγνξηψλ ζε ζΫζεηο εξγαζέαο ησλ
ππφρξεσλ θνξΫσλ παξακΫλεη ζην 8% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θνξΫα.
ΔμΪιινπ, ζχκθσλα κε ην λφκν 2190/1994,46 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, πνπ εθδέδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Α..Δ.Π, θαζνξέδνληαη ν ηξφπνο εμΫηαζεο, ε ζπγθξφηεζε εηδηθάο επηηξνπάο, φπνπ απαηηεέηαη, θαη θΪζε αλαγθαέα ιεπηνκΫξεηα, γηα ηε δηαδηθαζέα ζπκκεηνράο ζηνπο δηαγσληζκνχο, αηφκσλ ησλ νπνέσλ νη θπζηθΫο
ζσκαηηθΫο δεμηφηεηεο εκπνδέδνπλ ηε ζπκκεηνρά ζε απηνχο κε γξαπηά δηαδηθαζέα.
ην πιαέζην ηνπ θνηλσληθνχ θξΪηνπο δηθαένπ γηα ηελ κΫξηκλα ππΫξ ησλ ΑκεΑ ςεθέζηεθαλ,
επέζεο, ν λφκνο 2956/2001, 47 ν λφκνο 2972/2001, 48 ν λφκνο 3051/2002, 49 ν λφκνο
3227/2004,50 θαη ν λφκνο 3454/2006, 51 κε ηνπο νπνένπο ζεζκνζεηάζεθαλ πεξαηηΫξσ αιιαγΫο
ζην Ν. 2643/98, πνπ ηνλ θαζηζηνχλ επλντθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα. Οη αιιαγΫο ζπλδΫνληαη, Ϊξξεθηα, µε ηε ζεκειέσζε ηνπ απηνηεινχο δηθαηψκαηνο πξνζηαζέαο,
ην Ϊλνηγκα ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκΫα γηα ηα ΑκεΑ θαη κηα ζεηξΪ δηαδηθαζηηθΪ ζΫκαηα, πξνθεηκΫλνπ ν Ν. 2643/98 λα ιεηηνπξγάζεη κΫζα ζε Ϋλα πιαέζην λΫσλ θαλφλσλ εζηθάο θαη ζπκπεξηθνξΪο,
αμηνθξαηέαο θαη δέθαηεο θαηαλνκάο ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο γηα ηα Ϊηνκα µε αλαπεξέα.

147/Α/2-10-1986.
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Ν. 2643/1998 «Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ». ΦΔΚ 220/Α/ 28-9-1998.

46

Ν. 2190/1994 «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο». (Α..Δ.Π.). ΦΔΚ 28/Α/3-3-1994.

47

Ν. 2956/2001 «Αλαδηάξζξσζε Ο.Α.Δ.Γ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 258/Α/6-11-2001.

48

Ν. 2972/2001 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ & άιιεο
δηαηάμεηο». ΦΔΚ 291/Α/27-12-2001.
49

Ν. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα & ζπλαθείο ξπζκίζεηο». ΦΔΚ 220/Α/20-9-2002.
50

Ν. 3227/2004 «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο». ΦΔΚ 31/Α/9-2-2004.

51

Ν. 3454/2006 «Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 75/Α/7-4-2006.

Πξφζθαηα, ζηηο αξρΫο ηνπ 2005, κε ην λφκν 3304/2005,52 δηαζθαιέδνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν
ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ κε ηελ λνκηθά θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, κε ηελ ελζσκΪησζε ζην εζσηεξηθφ ειιεληθφ δέθαην ηεο Δπξσπατθάο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ
ηεο 29εο Ηνπλένπ 2000 θαη ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2000,53 γηα
ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ δηαθξέζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ά Ϊιισλ πεπνηζάζεσλ, αλαπεξέαο, ειηθέαο
ά γελεηάζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκΫα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζέαο.
ΒΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3304/2005, θαζνξέδεηαη ε αξρά ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο σο εμάο:
«2. Χο δηάθξηζε λνείηαη θαη ε παξελφριεζε ή θάζε άιιε πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ε νπνία εθδειψλεηαη κε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 1
θαη έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία
εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ εμεηδίθεπζε ηεο έλλνηαο ηεο παξελφ-ριεζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα ρξεζηά θαη ζπλαιιαθηηθά ήζε.
3. Χο δηάθξηζε λνείηαη επίζεο νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
ζε βάξνο πξνζψπνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 1 ιφγνπο».
ΠεξαηηΫξσ, ην Ϊξζξν 4 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζνξέδεη ην πεδέν εθαξκνγάο ηεο αξράο ηεο έζεο
κεηαρεέξηζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο απαζρφιεζεο θαη εξγαζέαο σο εμάο:
«1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη ηνπ άξζξνπ 5, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα πξφζσπα, ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζνλ αθνξά:
α) ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππεξεζηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο εμέιημεο,
β) ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο,
γ) ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ
πνπ αθνξνχλ ηηο απνιχζεηο θαη ηηο ακνηβέο,
δ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε
νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο,
ε) ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,
52

Ν. 3304/2005 «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ
ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ». ΦΔΚ 16/Α/27-1-2005.
53

Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27-11-2000 γηα ηελ «Ίζε Μεηαρείξηζε ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία».

ζη) ηηο θνηλσληθέο παξνρέο,
δ) ηελ εθπαίδεπζε,
ε) ηελ πξφζβαζε ζηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη (ζπλαιιαθηηθά) ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο».
Δπέζεο, ζην πιαέζην ηεο ηάξεζεο ηεο αξράο ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο, ην Ϊξζξν 10 ηνπ αλσηΫξσ λφκνπ, επηηΪζζεη ζηνπο εξγνδφηεο εχινγεο πξνζαξκνγΫο γηα ηα ΑκεΑ θαη νξέδεη φηη:
«Ο εξγνδφηεο ππνρξεψλεηαη ζηε ιήςε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε κέηξσλ,
πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζέζε εξγαζίαο, λα αζθνχλ απηήλ θαη λα εμειίζζνληαη, θαζψο θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθφζνλ ηα κέηξα απηά δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε γηα ηνλ εξγνδφηε. Γελ ζεσξείηαη δπζαλάινγε ε επηβάξπλζε, φηαλ αληηζηαζκίδεηαη απφ κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη
ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ππέξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία».
ΠεξαηηΫξσ, Ϋρνπλ εθδνζεέ δηΪθνξεο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο, νη νπνέεο εμαγγΫιινπλ πνηθέια
πξνγξΪκκαηα, ζρεηηθΪ µε ηελ απαζρφιεζε ησλ ΑκεΑ. Πξφθεηηαη γηα πξνγξΪκκαηα επηρνξάγεζεο
εξγνδνηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξέα, πξνγξΪκκαηα επηρνξάγεζεο λΫσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ΑκεΑ θαη γεληθφηεξα πξνγξΪκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ ΑκεΑ απφ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο. ΦνξΫαο πινπνέεζεο ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ εέλαη ν ΟΑΔΓ. Οη ππνπξγηθΫο απηΫο απνθΪζεηο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα επέ
κΫξνπο θεθΪιαηα ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπ αθνινπζνχλ.

1.12

Άιιεο ΝνκνζεηηθΫο Ρπζκέζεηο γηα ηα ΑκεΑ

ΔπηπιΫνλ ησλ παξαπΪλσ κΫηξσλ, ζηε ρψξα µαο ηζρχνπλ θαη ξπζκέδνληαη µε λφκνπο ζεηξΪ
ζεκΪησλ ακηγνχο ελδηαθΫξνληνο γηα ηα ΑκεΑ. πγθεθξηκΫλα:

χκθσλα µε ην λφκν 2430/1996,54 ε 3ε Γεθεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο νξέδεηαη σο ΖκΫξα ησλ ΑκεΑ.
Δπέζεο, ε Δζληθά πλνκνζπνλδέα Αηφκσλ κε Αλαπεξέα (ΔΑΜΔΑ) ππνβΪιιεη θΪζε Ϋηνο ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Βνπιάο ησλ Διιάλσλ Ϋθζεζε αλαθεξφκελε ζηελ ελ γΫλεη αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπέλσλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ ησλ ΑκεΑ ζηελ ΔιιΪδα. Ζ ΖκΫξα ησλ ΑκεΑ θαη νη εθδειψζεηο
πνπ δηνξγαλψλνληαη γηα ηελ εκΫξα απηά, ηεινχλ ππφ ηελ αηγέδα ηεο Βνπιάο ησλ Διιάλσλ. Ζ
ΔΑΜΔΑ, σο ε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε νξγΪλσζε ησλ ΑκεΑ, ζε ζπλεξγαζέα µε ην Τπνπξγεέν
Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ηνπο ινηπνχο ζπλαξκφδηνπο θνξεέο, νξγαλψλεη ηηο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ 3ε Γεθεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο. Οη εθδειψζεηο απηΫο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο.
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Ν. 2430/1997 «Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ». ΦΔΚ 156/Α/ 26-2-1997.


Δπέζεο, κε ην λφκν 2430/1996, Ϋρεη ζεζπηζηεέ ν ζεζκφο ηεο ΚΪξηαο Αλαπεξέαο. ην πιαέζην ηνπ
ζεζκνχ απηνχ, πξνβιΫπεηαη ε ρνξάγεζε θΪξηαο αλαπεξέαο, ππνρξεσηηθΪ, ζε φια ηα ΑκεΑ πνπ
Ϋρνπλ αλαπεξέα ζε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ. Ζ θΪξηα αλαπεξέαο ρξεζηκεχεη σο απνδεηθηηθφ ηεο
αλαπεξέαο θαη ρνξεγεέηαη χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε/ πηζηνπνηεηηθφ ησλ ΠξσηνβΪζκησλ θαη ΓεπηεξνβΪζκησλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνέεζεο Αλαπεξέαο (ΠΑΠΑ-ΓΔΠΑ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα
λνκαξρηαθΪ θαη πεξηθεξεηαθΪ λνζειεπηηθΪ ηδξχκαηα ηνπ Δ..Τ., ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 210/1998.
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Ζ ΚΪξηα Αλαπεξέαο κΫρξη ζάκεξα εθαξκφδεηαη πηινηηθΪ κφλν ζηε Ν.Α. ΛΪξηζαο.

1.13
Νφκνο 2831/2000: Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν. 1577/1985)

56

Άξζξν 18 - Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1577/1985

57

«… 5. ΔπηηξΫπεηαη, θαηΪ παξΫθθιηζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ
δφκεζεο ηεο πεξηνράο, ε θαηαζθεπά αλειθπζηάξα κε ηηο απνιχησο αλαγθαέεο απφ ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο δηαζηΪζεηο, θαζψο θαη ηνπ αλαγθαένπ ρψξνπ πξφζβαζεο ζε απηφλ, ζε πθηζηΪκελεο
θαηΪ ηε ρξνλνινγέα ηζρχνο ηεο δηΪηαμεο απηάο νηθνδνκΫο πνπ ζηεξνχληαη απηνχ θαη φπνπ δηακΫλνπλ Ϊηνκα κε θηλεηηθά αλαπεξέα, εθφζνλ δελ βιΪπηεηαη ππΫξκεηξα ην Ϊκεζν νηθηζηηθφ πεξηβΪιινλ. Ζ παξΫθθιηζε απηά ρνξεγεέηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο χζηεξα απφ
εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Υσξνηαμέαο ΠεξηθΫξεηαο, ζχκθσλε γλψκε
ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιένπ ρσξνηαμέαο, νηθηζκνχ θαη πεξηβΪιινληνο θαη κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε πξφηαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο Τγεέαο θαη Πξφλνηαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο.
Σα αλσηΫξσ κπνξεέ λα εθαξκνζζνχλ θαη ζε θηέξηα, ζηα νπνέα θαηΪ ην ρξφλν αλΫγεξζάο ηνπο
δελ επεβΪιιεην απφ ηηο ηζρχνπζεο ηφηε δηαηΪμεηο ε θαηαζθεπά ηνπ αλειθπζηάξα θαη ηνπ ρψξνπ
πξφζβαζεο ζε απηφλ. ηελ πεξέπησζε απηά δελ απαηηεέηαη ε αηηηνινγεκΫλε πξφηαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο Τγεέαο θαη Πξφλνηαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο.»
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξ. 23 ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 3212/2003,58 νξέδεηαη φηη: «23. Οη
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Π.Γ. 210/1998 «Καζνξηζκφο θαηά εληαίν ηξφπν ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο γηα ηε ρνξήγεζε Κάξηαο
Αλαπεξίαο». ΦΔΚ 169/Α/15-7-1998.
56

Ν. 2831/2000 «Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1577/1985 “Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο” θαη άιιεο πνιενδνκηθέο
δηαηάμεηο». ΦΔΚ 140/Α/13-6-2000.
57
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Ν. 15577/1985 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». ΦΔΚ 210/Α/1985.

Ν. 3212/2003 «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ ΠΔΥΧΓΔ». ΦΔΚ
308/Α/31-12-2003.

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2831/2000… εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηνρΫο εθηφο ζρεδένπ πφιεσο γηα λνκέκσο πθηζηΪκελα θηέξηα».
Άξζξν 28 - Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
1. ηνπο ρψξνπο ησλ λΫσλ θηηξέσλ γηα ηα νπνέα ε νηθνδνκηθά Ϊδεηα εθδέδεηαη κεηΪ ηε δεκνζέεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ επηβΪιιεηαη λα εμαζθαιέδεηαη ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε πξνζπΫιαζε απφ Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο ζηνπο ρψξνπο απηψλ ζηνπο νπνένπο ζηεγΪδνληαη ππεξεζέεο
ηνπ Γεκνζένπ, λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, λνκηθΪ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, θνηλσθειεέο νξγαληζκνέ, νξγαληζκνέ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο πξψηεο θαη
δεχηεξεο βαζκέδαο ά Ϋρνπλ ρξάζεηο ζπλΪζξνηζεο θνηλνχ, εθπαέδεπζεο, πγεέαο θαη θνηλσληθάο
πξφλνηαο, γξαθεέσλ θαη εκπνξένπ, θαζψο επέζεο θαη ζηνπο ρψξνπο ζηΪζκεπζεο απηνθηλάησλ ησλ
θηηξέσλ απηψλ. Ζ ππνρξΫσζε απηά επηβΪιιεηαη θαη ζηα θηέξηα κε ρξάζε θαηνηθέαο ζηα νπνέα εέλαη
ππνρξεσηηθφο ν αλειθπζηάξαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ.
2. Ζ δπλαηφηεηα πξνζπΫιαζεο ησλ θηηξέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εμαζθαιέδεηαη κε νδεχζεηο πνπ αξρέδνπλ απφ ηε ζηΪζκε ηνπ πεδνδξνκένπ θαη θηΪλνπλ κΫρξη
ηελ πφξηα ηνπ αλειθπζηάξα θαη απνηεινχληαη: α) απφ δηαδξφκνπο πνπ Ϋρνπλ ειΪρηζην πιΪηνο
1.30 κ. θαη δΪπεδα νκαιΪ, ρσξέο αλαβαζκνχο, κε θιέζε κΫρξη 5% θαη β) απφ αλειθπζηάξεο κε
ειΪρηζηεο εζσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο πιΪηνπο 1,10 κ. θαη κάθνπο 1,40 κ. θαη ειεχζεξν Ϊλνηγκα πφξηαο ζηε κηθξφηεξε απφ ηηο παξαπΪλσ δηαζηΪζεηο 0,85 κ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηεο πφξηαο ηνπ αλειθπζηάξα θαη ηνπ απΫλαληη ηνέρνπ ά ζθΪιαο ά Ϊιινπ εκπνδένπ πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 1,50
κ. ηνπο αλειθπζηάξεο απηνχο επηβΪιιεηαη ε ηνπνζΫηεζε νπηηθναθνπζηηθψλ θαη νπηηθψλ κΫζσλ
γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ ηπθιψλ ά θσθψλ αηφκσλ, κε εμαέξεζε ηνπο αλειθπζηάξεο πνπ εμππεξεηνχλ ρψξνπο θαηνηθέαο.
3. Οη θνηλάο ρξάζεο ππαέζξηνη ρψξνη ησλ νηθνπΫδσλ, ζηα νπνέα θαηαζθεπΪδνληαη ηα θηέξηα
πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 επηβΪιιεηαη λα δηακνξθψλνληαη θαηΪιιεια, εθφζνλ ην επηηξΫπεη ε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο, κε δηαδξφκνπο κε νκαιφ δΪπεδν, θαηαζθεπαζκΫλν απφ ζπκπαγΫο κε νιηζζεξφ πιηθφ, ρσξέο αλαβαζκνχο πιΪηνπο ηνπιΪρηζηνλ 1,30 κ. θαη θιέζεο κΫρξη θαη
5% ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο.
4. ηα θηέξηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ πγηεηλάο γηα ρξάζε θνηλνχ ά ζε θΪζε πεξέπησζε ν Ϋλαο αλΪ φξνθν απφ απηνχο πξΫπεη λα εέλαη πξνζπειΪζηκνη θαη εμνπιηζκΫλνη θαηΪιιεια γηα ρξάζε απφ
Ϊηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμέδην.
5. ηα πθηζηΪκελα πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ θηέξηα πνπ ζηεγΪδνληαη ππεξεζέεο
ηνπ Γεκνζένπ, λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, λνκηθΪ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκΫα, νξγαληζκνέ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκέδαο, θνηλσθειεέο
νξγαληζκνέ, ηξΪπεδεο θαη αληαιιαθηάξηα ηξαπεδψλ, επηβΪιιεηαη λα γέλνπλ νη απαξαέηεηεο δηακνξθψζεηο, ψζηε νη ιεηηνπξγηθνέ ρψξνη ηνπο λα εέλαη πξνζπειΪζηκνη απφ Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪ-

γθεο. Οη δηακνξθψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν απηά γέλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο
πξνδηαγξαθΫο πνπ εγθξέλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠεξηβΪιινληνο Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο εγθξέλνληαη νη δηακνξθψζεηο
γηα θΪζε θηέξην, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ην θηέξην θνξΫα, εηζάγεζε ηεο πεξηθεξεηαθάο
ππεξεζέαο θαη γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ .Υ.Ο.Π.
6. Απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ εμαηξνχληαη ηα θηέξηα πνπ Ϋρνπλ κνλαδηθά πξφζβαζε ζε δξφκν κε βαζκέδεο ά βξέζθνληαη ζε νηθφπεδα ζηα νπνέα ε ειΪρηζηε δηαθνξΪ
ζηΪζκεο ηνπ θπζηθνχ εδΪθνπο ζηελ νηθνδνκηθά γξακκά απφ ηελ επηθΪλεηα ηνπ πεδνδξνκένπ εέλαη
κεγαιχηεξε απφ 2.50 κ. Δπέζεο εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε δηακφξθσζεο πξφζβαζεο
ζηνπο πΪλσ απφ ην ηζφγεην νξφθνπο ά ηνπο εζσηεξηθνχο εμψζηεο ά αλαβαζκνχο ηα θηέξηα πνπ
αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1, εθφζνλ:
α)
Σν εκβαδφλ ησλ εζσηεξηθψλ εμσζηψλ ά αλαβαζκψλ απνηειεέ πνζνζηφ κΫρξη 50% ηνπ εκβαδνχ
ηεο θπξέσο αέζνπζαο θαη φρη πεξηζζφηεξν ησλ 100.0 η.κ. θαη ε ρξάζε ηνπ εέλαη έδηα κε απηά ηεο
θπξέσο αέζνπζαο ά νη εζσηεξηθνέ εμψζηεο ά αλαβαζκνέ Ϋρνπλ βνεζεηηθά ρξάζε.
β)
Σν ζπλνιηθφ κηθηφ εκβαδφλ ησλ πΪλσ απφ ην ηζφγεην νξφθσλ εέλαη κηθξφηεξν ησλ 200,0 η.κ. θαη
γ) ην κηθηφ εκβαδφλ θΪζε νξφθνπ εέλαη κηθξφηεξν ησλ 70,0 η.κ.
Οη εμαηξΫζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξΪθνπ απηάο δελ ηζρχνπλ, αλ ε ρξάζε ηνπ θηηξένπ εέλαη ε κνλαδηθά ζηνλ νηθηζκφ θαη ηαπηφρξνλα ζηνπο πΪλσ απφ ην
ηζφγεην νξφθνπο ππΪξρνπλ ρξάζεηο γηα εμππεξΫηεζε θνηλνχ δηαθνξεηηθΫο απφ απηΫο πνπ ππΪξρνπλ ζηνλ ηζφγεην φξνθν.
7. ηα θηέξηα ζηα νπνέα δελ Ϋρνπλ ππνρξεσηηθά εθαξκνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, επηηξΫπεηαη θαηΪ παξΫθθιηζε θΪζε γεληθάο ά εηδηθάο δηΪηαμεο, εθηφο απφ απηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ αζθΪιεηα ηνπ θνηλνχ, ε εγθαηΪζηαζε ά θαηαζθεπά ζηνηρεέσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε
πξφζβαζεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απηψλ αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθΫο πνπ εγθξέλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠεξηβΪιινληνο, Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ θαη χζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ. Ζ δαπΪλε γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ά θαηαζθεπά
ησλ παξαπΪλσ ζηνηρεέσλ βαξχλεη ηνλ ά ηνπο ζπληδηνθηάηεο πνπ ελδηαθΫξνληαη γηα ηελ εθηΫιεζε
ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ην Ϊξζξν 8 πεξ. β΄ ηνπ λφκνπ 3212/2003, νξέδεηαη επέζεο φηη:
“1. Γελ απαηηεέηαη Ϋθδνζε Ϊδεηαο δφκεζεο ζηηο παξαθΪησ πεξηπηψζεηο: β) Γηα ηηο θαηαζθεπΫο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθέλεζε ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζηα ππΪξρνληα θηέξηα, φπσο νξέδεηαη ζηηο παξαγξΪθνπο 5 θαη 7 ηνπ Ϊξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2831/2000”.
8. ΚαηΪ ηε δηακφξθσζε ά αλαθαηαζθεπά ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νηθηζκψλ, πνπ
πξννξέδνληαη γηα ηελ θπθινθνξέα ησλ πεδψλ, φπσο ησλ πιαηεηψλ, ησλ πεδνδξφκσλ, ησλ πεδν-

δξνκέσλ, εθφζνλ ην επηηξΫπεη ε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο, επηβΪιιεηαη λα εμαζθαιέδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο κε νδεχζεηο πεδψλ, νδεχζεηο ηπθιψλ, θεθιηκΫλα
επέπεδα (ξΪκπεο) ρσξέο αλαβαζκνχο κε θιέζε κΫρξη 5%, θαηΪιιειε ηνπνζΫηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο ζηεγΪζηξσλ, θαζηζηηθψλ ζηχισλ θσηηζκνχ, θΪδσλ απνξξηκκΪησλ θαη λα δηακνξθψλεηαη πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο ά ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο γηα ρξάζε αλαπεξηθψλ
απηνθηλάησλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ εγθξέλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠεξηβΪιινληνο, Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ.
9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠεξηβΪιινληνο, Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ ζπληζηΪηαη
«Δπηηξνπά πξνζβαζηκφηεηαο», πνπ ζα εδξεχεη ζην Τπνπξγεέν ΠεξηβΪιινληνο, Υσξνηαμέαο θαη
Γεκνζέσλ Έξγσλ θαη εηζεγεέηαη ζηνλ Τπνπξγφ γηα ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ εθαξκνγά ησλ
πην πΪλσ δηαηΪμεσλ. Με φκνηα απφθαζε θαζνξέδνληαη νη θνξεέο πνπ ζα εθπξνζσπνχληαη ζε απηάλ, κεηαμχ ησλ νπνέσλ πεξηιακβΪλνληαη νπσζδάπνηε εθπξφζσπνη ηεο Δζληθάο πλνκνζπνλδέαο ησλ Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο (ΔΑΔΑ), νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ, ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη
ιεηηνπξγέαο ηεο θαη θΪζε Ϊιιε ιεπηνκΫξεηα.
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Άξζξν 14 Κεθιηκέλα επίπεδα θπθινθνξίαο πεδψλ (ξάκπεο).
1. ηηο ζΫζεηο πνπ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ ΓΟΚ δελ επηβΪιινληαη κηθξφηεξεο θιέζεηο γηα ηηο ξΪκπεο πεδψλ, νη κΫγηζηεο επηηξεπφκελεο θιέζεηο εέλαη:
α.
ΜΫγηζηε επηηξεπφκελε θιέζε 10% ζηα θηέξηα κε ρξάζε πγεέαο ά θνηλσληθάο πξφ λνηαο (θαηεγνξέα
Δ).
β. ΜΫγηζηε επηηξεπφκελε θιέζε 12,5% (1:8) ζε φια ηα Ϊιια θηέξηα.
2. Οη ξΪκπεο πξΫπεη λα εέλαη επζχγξακκεο. Οη αιιαγΫο θαηεχζπλζεο επηηξΫπεηαη λα γέλνληαη
κφλν κε παξεκβνιά νξηδφληηνπ ηκάκαηνο. ηαλ ε ξΪκπα Ϋρεη θιέζε κεγαιχηεξε απφ 6% πξΫπεη
λα παξεκβΪιινληαη νξηδφληηα ηκάκαηα κάθνπο 1,50 κ.
α.
ε ηΫηνηα ζΫζε, ψζηε θιΪδνο ξΪκπαο λα κελ Ϋρεη πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ αξ ράο θαη ηΫινπο
κεγαιχηεξε απφ 1,80 κ.
β. Μεηαμχ νπνηαζδάπνηε πφξηαο θαη ηεο αξράο ά ηνπ ηΫινπο ηεο ξΪκπαο.
3. Καη΄ εμαέξεζε, ζε ρψξνπο ζηΪζκεπζεο απηνθηλάησλ επηηξΫπεηαη νη ξΪκπεο ησλ πεδψλ (ηα
πεδνδξφκηα) λα αθνινπζνχλ ηελ νπνηαδάπνηε κνξθά θαη θιέζε πνπ Ϋρνπλ νη αληέζηνηρεο ξΪκπεο
ησλ απηνθηλάησλ.
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4. Ζ θιέζε γηα θΪζε θιΪδν ξΪκπαο κεηαμχ δηαδνρηθψλ νξηδφληησλ ηκεκΪησλ πξΫπεη λα εέλαη
ζηαζεξά.
5. Οη ξΪκπεο θαη ηα ζπλερφκελα νξηδφληηα ηκάκαηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ επηθΪλεηα επέπεδε, νκαιά, ζπλερά θαη κε νιηζζεξά.
6. Οη δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ δελ εέλαη ππνρξεσηηθΫο γηα ξΪκπεο εηδηθψλ θηηξέσλ πνπ
εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθΪ θηέξηα απνζάθεπζεο (θαηεγνξέα Κ) ά βηνκεραληθΫο ά βηνηερληθΫο δξαζηεξηφηεηεο (θαηεγνξέα Η), εθφζνλ δελ Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ γηα ηε δηαθπγά αηφκσλ ζε πεξέπησζε
θηλδχλνπ.
7. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ ΓΟΚ επηβΪιιεηαη ε
θαηαζθεπά ξΪκπαο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζηΪζκεο ηνπ πεδνδξνκένπ κε ηε ζηΪζκε ηνπ αλειθπζηάξα,
επηβΪιιεηαη γηα κάθνο ξΪκπαο πΪλσ απφ 10 κ. θαη ε χπαξμε νξηδνληένπ πιαηχζθαινπ ειΪρηζηνπ
κάθνπο 1,60 κ.
Άξζξν 16 Υεηξνιηζζήξεο (Κνππαζηέο)
1. ηα θηέξηα θαη ζηηο δνκηθΫο θαηαζθεπΫο πξΫπεη λα ηνπνζεηεέηαη ρεηξνιηζζάξαο ηνπιΪρηζηνλ
ζηε κηα πιεπξΪ θΪζε θιέκαθαο θαη θΪζε ξΪκπαο πνπ Ϋρεη θιέζε κεγαιχηεξε απφ 6%. ε θιέκαθεο
κε ειεχζεξν πιΪηνο κεγαιχηεξν απφ 1,20 κΫηξνπ, πξΫπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρεηξνιηζζάξεο θαη
ζηηο δχν πιεπξΫο ηνπο.
Ο ρεηξνιηζζάξαο πξΫπεη λα εέλαη ζπλεράο ζε φιν ην κάθνο θΪζε θιΪδνπ ζθΪιαο θαη ξΪκπαο.
Σα πιαηχζθαια δελ εέλαη ππνρξεσηηθφ λα Ϋρνπλ ρεηξνιηζζάξεο.
2. Οη ρεηξνιηζζάξεο ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο ηνπιΪρηζηνλ 0,75 ηνπ κΫηξνπ θαη φρη ζε χςνο
κεγαιχηεξν απφ 1,00 κΫηξν. ηηο θιέκαθεο ην χςνο απηφ κεηξηΫηαη απφ ην πΪηεκα ησλ βαζκέδσλ
θαηαθφξπθα απφ ηελ αθκά ηεο βαζκέδαο.
3. Οη ρεηξνιηζζάξεο πξΫπεη λα Ϋρνπλ κνξθά πνπ λα επηηξΫπεη ζπλερΫο γιέζηξεκα ηνπ ρεξηνχ
πΪλσ ζε απηνχο. Πξνο ηελ εμσηεξηθά πιεπξΪ θΪζε ρεηξνιηζζάξα θαη ζε φιν ην κάθνο ηνπ πξΫπεη
λα ππΪξρεη ειεχζεξν δηΪζηεκα κεηαμχ απηνχ θαη νπνηαζδάπνηε θαηαζθεπάο ηνπιΪρηζην 0,05 ηνπ
κΫηξνπ.
4. Οη ρεηξνιηζζάξεο θαη ηα ζηεξέγκαηΪ ηνπο πξΫπεη λα ππνινγέδνληαη Ϋηζη, ψζηε λα αληΫρνπλ
ζε ζπγθεληξσκΫλν θνξηέν 90 kp εθαξκνδφκελν ζε νπνηαδάπνηε ζεκεέν ηνπο νξηδφληηα ά θαηαθφξπθα.
Άξζξν 21 Πξνζπέιαζε πξνο εηζφδνπο - εμφδνπο θηηξίσλ
1. πνπ ε εέζνδνο ά ε Ϋμνδνο θηηξένπ ά δνκηθνχ Ϋξγνπ βξέζθεηαη ζε αέζξην ά απΫρεη απφ ηελ
πιεζηΫζηεξε ζε απηά εέζνδν ηνπ νηθνπΫδνπ πεξηζζφηεξν απφ 30 κ., κεηξνχκελα θαηΪ κάθνο θπζηθάο φδεπζεο, απαηηεέηαη πξνζπΫιαζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ πξνο απηά ηελ εέζνδν ά Ϋμνδν, κε
ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ:
α) Διεχζεξν πιΪηνο ζηε ζηελφηεξε ζΫζε ηεο ηνπιΪρηζην 3,5 κ.

β) Διεχζεξν χςνο θΪησ απφ νπνηνδάπνηε ζηνηρεέν ηνπιΪρηζην 3,0 κ.
γ) πνπ δελ εέλαη επζχγξακκε, αθηέλα θακππιφηεηαο ηεο εμσηεξηθάο πεξηκΫηξνπ
ηεο ηνπιΪρηζην 3,5 κ.
δ) ΜΫγηζηε θιέζε πξνο ην νξηδφληην επέπεδν 7% ζε ηκάκα κάθνπο 5 κ. απφ ηελ
εέζνδν ζην νηθφπεδν θαη 17% γηα ην ππφινηπν ηκάκα ηεο.
2. Οη δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ θαλνληζκνχ
απηνχ.
Άξζξν 24 Πεδνδξφκηα
1. Σα πεδνδξφκηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηαζθεπΪδνληαη, αλαθαηαζθεπΪδνληαη, επηζθεπΪδνληαη θαη ζπληεξνχληαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιέδεηαη ε ζπλεράο, αζθαιάο θαη ρσξέο εκπφδηα
θπθινθνξέα ησλ πεδψλ ζε φιε ηελ επηθΪλεηΪ ηνπο θαη ε ρξάζε ηνπο απφ Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο, εθφζνλ επηηξΫπεηαη απφ ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο.
2. ΤΠΟΥΡΔΟΗ
2.1. Τπφρξενη γηα ηελ θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ πεδνδξνκέσλ θαη ησλ ηερληθψλ Ϋξγσλ
πνπ ηα απνηεινχλ (θξΪζπεδα, ξεέζξα, ππφζηξσκα θαη επέζηξσζε ά επηθΪιπςε) εέλαη ηδηνθηάηεο
ησλ παξφδησλ αθηλάησλ κπξνζηΪ ζηα νπνέα βξέζθνληαη.
2.2. ε πεξέπησζε θαηαζηξνθάο, αρξάζηεπζεο θαη εθζθαθάο απφ ην Γεκφζην ά ηνλ νηθεέν
Οξγαληζκφ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Α.) ησλ πεδνδξνκέσλ πνπ ππΪξρνπλ πξηλ απφ εέθνζη
ηνπιΪρηζηνλ ρξφληα, ζηα πιαέζηα γεληθάο αλαθαηαζθεπάο ά αλαδηαξξχζκηζεο ησλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο αλΪγθεο ηνπ νηθηζκνχ, ε δαπΪλε απνθαηΪζηαζεο, επηζθεπάο ά αλαθαηαζθεπάο ησλ πεδνδξνκέσλ βαξχλεη ηνπ παξφδηνπο ηδηνθηάηεο.
2.3. ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε θαηαζηξνθάο ά αρξάζηεπζεο ά εθζθαθάο ησλ πεδνδξνκέσλ απφ
ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ, ππφρξενο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε, επηζθεπά ά αλαθαηαζθεπά ηνπ εέλαη ν
θνξΫαο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, εθηφο αλ εθηεινχληαη απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ εμππεξΫηεζε
απηνχ ηνχηνπ ηνπ παξφδηνπ αθηλάηνπ, νπφηε ππφρξενο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ν ηδηνθηάηεο ηνπ.
2.4. Ζ θαηαζθεπά, αλαθαηαζθεπά ά επηζθεπά ησλ πεδνδξνκέσλ, κπνξεέ λα γέλεηαη απφ ηνλ
νηθεέν ΟΣΑ ζε βΪξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ εέηε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξνδέσλ αθηλάησλ εέηε θνξΫσλ
εθηΫιεζεο Ϋξγσλ εθφζνλ απηΪ δελ Ϋρνπλ θαηαζθεπαζζεέ ά επηζθεπαζζεέ αθφκα, ά δελ Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη πξνδηαγξαθΫο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηαζθεπά ά επηζθεπά ηνπο.
3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
3.1. ΠξνδηαγξαθΫο
ε θΪζε πεξέπησζε ζηηο πξνδηαγξαθΫο ησλ πεδνδξνκέσλ θαζνξέδνληαη νη δηαζηΪζεηο, ην εέδνο θαηαζθεπάο θαη ην εέδνο ησλ πιηθψλ ησλ θξαζπΫδσλ, ησλ ξεέζξσλ, ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη
ηεο επέζηξσζεο ά ηεο επηθΪιπςάο ηνπο. Δπέζεο, θαζνξέδνληαη ην εέδνο ηεο θπηεέαο, νη δηαζηΪζεηο

θαη ηα Ϊιια ζηνηρεέα ησλ ηκεκΪησλ ησλ πεδνδξνκέσλ πνπ δηαηέζεληαη γηα θχηεπζά ηνπο.
3.1.1. Σα πεδνδξφκηα θαηαζθεπΪδνληαη ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθΫο πνπ θαζνξέδνληαη κε
απφθαζε ηνπ νηθεένπ Γεκνηηθνχ ά Κνηλνηηθνχ πκβνπιένπ.
ε νηθηζκνχο πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ παξαδνζηαθνέ ε πην πΪλσ απφθαζε εθδέδεηαη κε
ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ΔιΫγρνπ (ΔΠΑΔ).
3.1.2. ε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ πΪλσ απφ 20.000 θαηνέθνπο θαη εθφζνλ ηα πεδνδξφκηα
απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρεέν δηακφξθσζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ά θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ
νδνχ, πιαηεέαο ά πεξηνράο νη πξνδηαγξαθΫο θαηαζθεπάο ζην ζχλνιν ά ζε κΫξνο ηνπο θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ΝνκΪξρε πνπ εθδέδεηαη κε ηάξεζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ Ϊξζξνπ 3
Ν.Γ. 17.7.23.
3.1.3. ε νηθηζκνχο ζηνπο νπνένπο δελ Ϋρνπλ θαζνξηζζεέ νη πην πΪλσ πξνδηαγξαθΫο ηα πεδνδξφκηα θαηαζθεπΪδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ νηθεένπ Γάκνπ ά Κνηλφηεηαο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ Ϊδεηα ηεο παξ. 4.1. ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ.
3.2. ε θΪζε πεξέπησζε νη επηθΪλεηεο ησλ πεδνδξνκέσλ Ϋρνπλ αληηνιηζζεξά δηακφξθσζε
θαη εέλαη πξνζπειΪζηκεο απφ ηηο αλαπεξηθΫο πνιπζξφλεο, κε θεθιηκΫλα επέπεδα (ξΪκπεο) πιΪηνπο ηνπιΪρηζηνλ 0,80 ηνπ κΫηξνπ πνπ θαηαζθεπΪδνληαη ζε θαηΪιιειεο ζΫζεηο, εθφζνλ απηφ επηηξΫπεηαη απφ ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο.
3.3. Ζ θιέζε θαηΪ κάθνο ησλ πεδνδξνκέσλ δελ επηηξΫπεηαη λα ππεξβαέλεη ην 12%. Γηα ηελ
απνθπγά κεγαιχηεξεο θιέζεο θαηαζθεπΪδνληαη ζε θαηΪιιειεο ζΫζεηο βαζκέδεο ζε φιν ην πιΪηνο
ηνπ πεδνδξνκένπ κΫγηζηνπ χςνπο 0,15 κ.
3.4 ΒΑΘΜΗΓΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ
3.4.1. Έμσ απφ ηε ξπκνηνκηθά γξακκά απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπΪδνληαη βαζκέδεο γηα ηελ
εμππεξΫηεζε ησλ θηηξέσλ. Καη΄ εμαέξεζε, εέλαη δπλαηά ε θαηαζθεπά ηνπο, χζηεξα απφ Ϊδεηα ηνπ
δεκνηηθνχ ά θνηλνηηθνχ ζπκβνπιένπ, αλ κεηΪ ηελ αλΫγεξζε ηνπ θηηξένπ Ϋρεη κεηαβιεζεέ ε πςνκεηξηθά ζηΪζκε ηνπ δξφκνπ. Ζ θαηαζθεπά απηά πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη ηελ αζθΪιεηα ηεο θπθινθνξέαο ησλ πεδψλ θαη ησλ αλαπεξηθψλ πνιπζξφλσλ ζηελ επηθΪλεηα πνπ απνκΫλεη.
ε θακέα φκσο πεξέπησζε δελ επηηξΫπεηαη ζηα πεδνδξφκηα ε θαηαζθεπά ζθαινπαηηψλ πνπ
θαηΫξρνληαη πξνο ην θηέξην γηα εμππεξΫηεζά ηνπ, αιιΪ επηβΪιιεηαη ηα ζθαινπΪηηα απηΪ λα αξρέδνπλ Ϋλα (1) κΫηξν κΫζα απφ ηε ξπκνηνκηθά γξακκά ά απφ ηελ νηθνδνκηθά γξακκά ζε πεξέπησζε
χπαξμεο πξνθεπένπ πνπ εέλαη ζε ζπλΫρεηα ηνπ πεδνδξνκένπ θαη ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ην θνηλφ.
3.4.2. Οη δηαηΪμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ Ϋρνπλ εθαξκνγά θαη ζε πθηζηΪκελεο θιέκαθεο
ά βαζκέδεο θιηκΪθσλ.
Κιέκαθεο ά βαζκέδεο θιηκΪθσλ πνπ αληέθεηληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ απηάο εέλαη
επηθέλδπλεο απφ Ϊπνςε θπθινθνξέαο ε δε Ϊξζε ηνπ θηλδχλνπ γέλεηαη κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ
«πεξέ επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ» απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθά Τπεξεζέα».

3.5. Φχηεπζε δΫλδξσλ, ζΪκλσλ, θ.ι.π.
3.5.1. ΚαηΪ ηε δηακφξθσζε ησλ πεδνδξνκέσλ γηα ηε θχηεπζε δΫλδξσλ, ζΪκλσλ, θ.ι.π. νπσζδάπνηε αθάλεηαη ειεχζεξε δένδνο, πιΪηνπο ηνπιΪρηζην 0,60 ηνπ κΫηξνπ γηα ηε δηΫιεπζε πεδψλ.
ΔηδηθΪ ζε πεδνδξφκηα πιΪηνπο κεγαιχηεξνπ ά έζνπ ησλ 1,50 κ. ε ειεχζεξε δένδνο πξΫπεη λα
Ϋρεη πιΪηνο 0,80 ηνπ κΫηξνπ.
Ο θνξκφο ησλ δΫλδξσλ ηνπνζεηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ 0,50 ηνπ κΫηξνπ εζψηεξα απφ ηελ αθκά
ηνπ θξΪζπεδνπ.
3.5.2. πνπ ε ξπκνηνκηθά γξακκά ζπκπέπηεη κε ηελ νηθνδνκηθά αλΪινγα κε ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ δΫλδξσλ πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα ηελ απνθπγά βιΪβεο ησλ
θηηξέσλ θαη δνκηθψλ θαηαζθεπψλ.
3.6. ΚΪησ απφ ηα πεδνδξφκηα απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπά ά ε ηνπνζΫηεζε δεμακελψλ γηα
νπνηνδάπνηε ζθνπφ (απνζάθεπζε, ζπγθΫληξσζε πγξψλ, θ.ι.π.).
Καη΄ εμαέξεζε επηηξΫπεηαη κφλνλ ε ηνπνζΫηεζε εγθαηαζηΪζεσλ ησλ αξκφδησλ θνξΫσλ γηα
ηε ζχλδεζε ησλ θηηξέσλ κε ηα δέθηπα ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, απνρΫηεπζεο, ηειεθψλνπ, αεξένπ
πφιεο, θαζψο θαη ζσιελψζεσλ απνξξνάο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ βξφρηλσλ λεξψλ
ησλ θηηξέσλ.
4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ - ΑΝΑΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ
4.1. Γηα ηελ θαηαζθεπά ά αλαθαηαζθεπά θαζψο θαη γηα ηελ εθζθαθά ησλ πεδνδξνκέσλ απαηηεέηαη Ϊδεηα ηνπ νηθεένπ Γάκνπ ά Κνηλφηεηαο, ζηελ νπνέα αλαθΫξνληαη νη αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο ά αλ δελ ππΪξρνπλ νη ζρεηηθΫο νδεγέεο.
4.2. Οη δαπΪλεο θαηαζθεπάο, αλαθαηαζθεπάο, επηζθεπάο ά ζπληάξεζεο ησλ πεδνδξνκέσλ
πνπ γέλνληαη απφ ηνλ νηθεέν ΟΣΑ ά ην Γεκφζην, εηζπξΪηηνληαη απφ ηνπο παξφδηνπο ηδηνθηάηεο ά
ηνπο θνξεέο εθηΫιεζεο εξγαζηψλ, πνπ εέλαη ππφρξενη αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ γηα ηελ εέζπξαμε ησλ Γεκνζέσλ Δζφδσλ.
4.3. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ε δαπΪλε πνπ αλαινγεέ ζε θΪζε παξφδην
αθέλεην ππνινγέδεηαη απφ ηνλ νηθεέν ΟΣΑ ά ην Γεκφζην κε βΪζε ην κάθνο ηνπ πξνζψπνπ πνπ
Ϋρεη ζηε ξπκνηνκηθά γξακκά θαη ηελ ηηκά ηνπ ηξΫρνληνο κΫηξνπ πνπ Ϋρεη ε ζρεηηθά δαπΪλε.
4.4. Σπρφλ ελζηΪζεηο ελΪληηα ζηηο θαηαινγηζηηθΫο πξΪμεηο ππνβΪιινληαη ζηελ αξρά πνπ ηηο
Ϋθδσζε, κΫζα ζε πξνζεζκέα 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζά ηνπο ζηνπο ππφρξενπο ηδηνθηάηεο.
ηηο ελζηΪζεηο απηΫο απνθαζέδεη ην νηθεέν Γεκνηηθφ ά Κνηλνηηθφ πκβνχιην.
Άξζξν 29 Αλειθπζηήξεο
1.1. ε θΪζε λΫν θηέξην φηαλ ην δΪπεδν νξφθνπ ά ηκάκαηνο νξφθνπ Ϋρεη δηαθνξΪ
ζηΪζκεο κεγαιχηεξε απφ 9 κΫηξα απφ ηελ νξηζηηθά επηθΪλεηα ηνπ πεξηβΪιινληνο εδΪθνπο

ζηε ζΫζε απφ ηελ νπνέα γέλεηαη ε πξνζπΫιαζε ζηνλ ππφςε φξνθν, επηβΪιιεηαη ε εγθαηΪζηαζε
ελφο ηνπιΪρηζην αλειθπζηάξα πξνζψπσλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ Ν.
1577/1985 (ΓΟΚ).
1.2. ε πεξέπησζε ρψξνπ εληαέαο ιεηηνπξγέαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα
επέπεδα θαη εμππεξεηεέηαη κε εζσηεξηθά θιέκαθα, γηα ηελ εθαξκνγά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ ειΫγρεηαη ε ζηΪζκε ηνπ δαπΫδνπ εηζφδνπ ζ΄ απηφλ.
1. 3. ηηο πξνζζάθεο θαζ΄ χςνο ά θαη΄ επΫθηαζε επηηξΫπεηαη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο
γηα ηνπο αλειθπζηάξεο πνπ έζρπαλ θαηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο αξρηθάο Ϊδεηαο κε ηελ επηθχιαμε ησλ
φξσλ ηεο παξαθΪησ παξ. 3.
2. ΤπνρξεσηηθΪ θΪζε ζεκεέν ηνπ νξφθνπ ηνπ θηηξένπ δελ πξΫπεη λα απΫρεη πεξηζζφηεξν απφ
60 κΫηξα απφ ηνλ αλειθπζηάξα, κεηξνχκελν ζε θπζηθά φδεπζε.
Ο ηχπνο θαη ην εέδνο ηνπ αλειθπζηάξα πνπ εγθαζέζηαηαη ζε Ϋλα θηέξην πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεινο γη΄ απηφ θαη λα πιεξνέ φιεο ηηο απαηηάζεηο - πξνδηαγξαθΫο θαηαζθεπάο, γηα ηελ Ϊλεηε
θαη αζθαιά κεηαθνξΪ αηφκσλ.
3. ε θηέξηα ζηα νπνέα απαηηεέηαη ε θαηαζθεπά αλειθπζηάξα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ πξΫπεη λα ζπληΪζζεηαη θπθινθνξηαθά κειΫηε ηνπ θηηξένπ φηαλ ν πιεζπζκφο ηνπ
θηηξένπ εέλαη κεγαιχηεξνο απφ 200 Ϊηνκα.
ηελ θπθινθνξηαθά κειΫηε ηνπ θηηξένπ ζα πξνζδηνξέδνληαη ν αξηζκφο ησλ αλειθπζηάξσλ, ε
ρσξεηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηΪ ηνπο.
4. Ζ εγθαηΪζηαζε ησλ ειεθηξνθηλάησλ αλειθπζηάξσλ ζε Ϋλα θηέξην, δειαδά ηα νηθνδνκηθΪ
ζηνηρεέα θξΫαηνο, ηα χςε, δηαζηΪζεηο κεραλνζηαζένπ, ηξνραιηνζηαζένπ, δηακφξθσζε θξΫαηνο,
θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπάο γέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ΑλΪπηπμεο θαη ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ππ‟ αξηζκ. Φ.9.2/Οηθ.
3203/1308,60 φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 61
ΔηδηθΪ ζηνπο πδξαπιηθνχο αλειθπζηάξεο ηζρχνπλ νη παξαθΪησ παξεθθιέζεηο:
α) Γελ απαηηεέηαη ηδηαέηεξνο ρψξνο ηξνραιηνζηαζένπ.
β) Σν κεραλνζηΪζην κπνξεέ λα κελ εέλαη ζε επαθά κε ην θξΫαξ. ηελ πεξέπησζε απηά, νη
πδξαπιηθνέ ζσιάλεο θαη ηα θαιψδηα πνπ ζπλδΫνπλ ην κεραλνζηΪζην κε ην θξΫαξ πξΫπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ θαλΪιη.
γ) Οη ειΪρηζηεο απνζηΪζεηο ηνπ κεραληζκνχ θέλεζεο απφ ηνπο ηνέρνπο ηνπ κεραλνζηαζένπ
πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 0,20 κ. εθηφο απφ ηελ απφζηαζε ηεο κηαο απφ ηηο κεγΪιεο πιεπξΫο
ηνπ, πνπ πξΫπεη λα εέλαη 0,80 κ.
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Τ.Α. Φ.9.2/νηθ. 3203/1308 «Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ». ΦΔΚ 815/Α/11-9-1997.

Βιέπε λεφηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο Κ.Τ.Α.: Οηθ. 3899/253/Φ.9.2/2002 (ΦΔΚ 291 Β/2002) θαη Κ.Τ.Α. Οηθ.
Φ.9.2/29362/1957/2005 (ΦΔΚ 1797/Β/21-12-2005).

δ) ΜπξνζηΪ απφ ηνλ ειεθηξηθφ πέλαθα ηνπ αλειθπζηάξα πνπ ηνπνζεηεέηαη ζην κεραλνζηΪζην
πξΫπεη λα αθάλεηαη ειεχζεξε απφζηαζε απφ νπνηνδάπνηε εκπφδην ηνπιΪρηζην 0,80 κ.
ε) Ζ ειεχζεξε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλψηαηνπ ζεκεένπ ηεο νξνθάο ηνπ ζαιΪκνπ θαη ηνπ
θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηεο νξνθάο ηνπ θξΫαηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζην 1,15 κ. Δπέζεο, εηδηθΪ
ζηνπο πδξαπιηθνχο αλειθπζηάξεο, ην δΪπεδν ηνπ κεραλνζηαζένπ πξΫπεη λα θαηαζθεπΪδεηαη Ϋηζη
ψζηε ζε πεξέπησζε δηαξξνάο φιν ην πδξαπιηθφ πγξφ λα παξακΫλεη ζην κεραλνζηΪζην.
5. ΚαηΪ ηελ θαηαζθεπά θαη εγθαηΪζηαζε αλειθπζηάξα ζε θηέξηα, ιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε θαηΪιιεια κΫηξα ερνκφλσζεο, φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ψζηε λα
κελ ππΪξρεη κεηαθνξΪ ζνξχβνπ ζε δηπιαλΪ δηακεξέζκαηα ά ρψξνπο. Δπέζεο, ιακβΪλνληαη αληηθξαδαζκηθΪ κΫηξα ζην ρψξν ηνπ θιηκαθνζηαζένπ, ψζηε λα κε κεηαδέδνληαη ζην θηέξην νη θξαδαζκνέ. Δπέζεο, ιακβΪλεηαη πξφλνηα γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο εγθαηΪζηαζεο, φπσο πξνβιΫπνληαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο «πεξέ ππξνπξνζηαζέαο».
6. ΚΪζε κεραλνζηΪζην αλειθπζηάξα πνπ βξέζθεηαη ζε νπνηνλδάπνηε φξνθν, εθηφο απφ ηνλ
αλψηαην φξνθν ηνπ θηηξένπ, πξΫπεη λα κελ Ϋρεη νπνηαδάπνηε Ϊλνηγκα πξνο Ϊιιν ρψξν ηνπ θηηξένπ, εθηφο απφ ηελ πφξηα ηνπ, ε νπνέα πξΫπεη λα θαηαζθεπΪδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο
ηνπ θαλνληζκνχ πεξέ ππξνπξνζηαζέαο ησλ θηηξέσλ.
Άξζξν 32 Γξακκαηνθηβψηηα
1. ε θΪζε θηέξην επηβΪιιεηαη ε εγθαηΪζηαζε γξακκαηνθηβσηέσλ.
2. Ο αξηζκφο ησλ γξακκαηνθηβσηέσλ εέλαη ηνπιΪρηζην έζνο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ
θαη ινηπψλ ηκεκΪησλ ηνπ θηηξένπ πνπ Ϋρνπλ απηνηειά ρξάζε.
3. ια ηα γξακκαηνθηβψηηα ηνπ θηηξένπ δηαηΪζζνληαη ην Ϋλα πιεζένλ ηνπ Ϊιινπ ψζηε λα απνηεινχλ κηα ελφηεηα.
Σνπνζεηνχληαη ζε ηΫηνηα ζΫζε ψζηε λα εέλαη πξνζηηΪ απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξένπ ρσξέο λα
ρξεηΪδεηαη λα αλνέγεη πφξηα πνπ ππφθεηηαη ζε θιεέδσκα. Σν 10% ησλ γξακκαηνθηβσηέσλ θαη φρη
ιηγφηεξν απφ 1, πξΫπεη λα εέλαη πξνζηηφ ζε Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο ρξάζηεο ακαμηδέσλ.
Ζ ζΫζε ηνπο πξΫπεη λα εέλαη εκθαλάο θαη θνληΪ ζηελ πφξηα ηεο θπξέαο εηζφδνπ ηνπ θηηξένπ.
ΔπηηξΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζά ηνπο πΪλσ ζην θχιιν ηεο πφξηαο εηζφδνπ. ΔπηηξΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζά
ηνπο ζην πξνθάπην. Απαγνξεχεηαη λα εμΫρνπλ απφ ηε ξπκνηνκηθά γξακκά.
4. ΚΪζε γξακκαηνθηβψηην Ϋρεη ηδηαέηεξε θιεηδαξηΪ.

ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
2.1
Γηεπθνιχλζεηο ησλ πνιηηψλ θαηΪ ηηο ζπλαιιαγΫο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο.
Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ πεδία, έρνπλ ππνρξέσζε:
Δμππεξέηεζε θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζηηο ππεξεζίεο
•
Να εμππεξεηνχλ, θαηΪ πξνηεξαηφηεηα, ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθά εγθχθιην
ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ,
ΓΗΑΓΠ/Γ2γ/ΟΗΚ/12043/9-6-05.
•
Να θξνληέδνπλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζηηο Τπεξεζέεο. ρεηηθΫο εγθχθιηνη ηεο Γεληθάο
Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ΓΗΑΓΠ/Π.ΑΜΔΑ/Φ.3/2/22340/7-11-05 & ΓΗΑΓΠ/Π.ΑΜΔΑ/Φ.3/5/5690/16-3-06.

Αηηήζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε
(Ϊξζξν 3 ηνπ Ν. 2690/1999- ΦΔΚ 45/Α΄)
•
Να δηαζΫηνπλ Ϋληππα αηηάζεσλ γηα φια ηα ζΫκαηα πνπ εκπέπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηΪ ηνπο θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ζηε ζπκπιάξσζε ησλ αηηάζεσλ, ζε πεξέπησζε αδπλακέαο ζπκπιάξσζεο απφ ηνλ
πνιέηε. ηα Ϋληππα πξΫπεη αλαθΫξνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζέα πξνυπνζΫζεηο γηα
ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ αηηάκαηνο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ν ελδηαθεξφκελνο.
•
Να κε δεηνχλ πεξαηηΫξσ απφδεημε γηα ηα ζηνηρεέα πνπ αλαγξΪθνληαη ζην δειηέν ηαπηφηεηαο ά ην
δηαβαηάξην ά ηε ζρεηηθά πξνζσξηλά βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο αξράο.
Γεγνλφηα ά ζηνηρεέα, πνπ δελ απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηέν ηαπηφηεηαο ά αληέζηνηρν Ϋγγξαθν,
γέλνληαη δεθηΪ βΪζεη ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, εθηφο αλ νξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ απφ
εηδηθά δηΪηαμε.
Τπεχζπλε δάισζε ππνβΪιιεηαη θαη φηαλ ηα ζηνηρεέα ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθά
θαηΪζηαζε, ηε δηεχζπλζε θαηνηθέαο θαη ην επΪγγεικα, Ϋρνπλ κεηαβιεζεέ.
•
Να κελ αλαδεηνχλ, ζε θακέα πεξέπησζε, επηπιΫνλ δηθαηνινγεηηθΪ, εθηφο απφ απηΪ πνπ νξέδνληαη
απφ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δηαηΪμεηο θαη λα κελ πξνβαέλνπλ ζηελ αλαδάηεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνέα
Ϋρνπλ, άδε, θαηαξγεζεέ κε θνηλΫο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο θαη Ϋρνπλ αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε

δάισζε ηνπ πνιέηε (Ϊξζξν 10 ηνπ Ν. 3230/2004-ΦΔΚ44/Α΄).

Τπνρξέσζε πξσηνθφιιεζεο αηηήζεσλ πνιηηψλ
(Ϊξζξν 6 ηνπ Ν. 3242/2004-ΦΔΚ 102/Α΄& Ϊξζξν 12 ηνπ Ν. 2690/1999-ΦΔΚ 45/Α΄)
•
Να πξσηνθνιινχλ ηηο αηηάζεηο ησλ πνιηηψλ, πνπ πεξηΫξρεηαη ζηελ Τπεξεζέα, κε νπνηνδάπνηε
ηξφπν θαη λα ηνπο ρνξεγνχλ βεβαέσζε θαηαρψξηζεο εγγξΪθνπ.
•
Να παξαιακβΪλνπλ θαη αηηάζεηο νη νπνέεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.
ηελ πεξέπησζε απηά γέλεηαη εηδηθά πεξηγξαθά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ειιεέπνπλ ζηε ζρεηηθά
απφδεημε παξαιαβάο, πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηελ ππεξεζέα ζηνλ ελδηαθεξφκελν.

Αηηήζεηο κε ηειενκνηνηππία θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
(Ϊξζξν 14 ηνπ N. 2672/1998- ΦΔΚ 290/ Α΄)
Να δΫρνληαη ηηο αηηάζεηο ησλ πνιηηψλ, πνπ απνζηΫιινληαη κε ηειενκνηνηππέα (fax), θαη λα απαληνχλ ζε αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβΪιινληαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν (e-mail).
Πξνζνρή:
Απφ ηελ επηθνηλσλέα κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ εέηε κε Fax εέηε κε E-mail εμαηξνχληαη:
•
Σα Ϋγγξαθα πνπ ραξαθηεξέδνληαη σο απφξξεηα, θαζψο θαη φια εθεέλα γηα ηα νπνέα ε θεέκελε λνκνζεζέα απαγνξεχεη ηε ρνξάγεζε αληηγξΪθνπ.
•
Σα Ϋγγξαθα πνπ πεξηΫρνπλ επαέζζεηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα (Ν. 2472/1997- ΦΔΚ 50/Α΄).
•
Οη αηηάζεηο, πξνζθνξΫο θαη δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ζηηο δηαδηθαζέεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε, ζηνπο δηαγσληζκνχο ά δηαδηθαζέεο αλΪζεζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ, κειεηψλ,
πξνκεζεηψλ, παξνράο ππεξεζηψλ ά ζε Ϊιινπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνένη πξαγκαηνπνηνχληαη βΪζεη πξνθάξπμεο, εθηφο αλ νξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο ά απφ ηελ νηθεέα
πξνθάξπμε ζπκκεηνράο.
•
Σα Ϋγγξαθα γηα ηα νπνέα πξνβιΫπεηαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ε ππνβνιά ηνπο ζε πξσηφηππν
ά επηθπξσκΫλα αληέγξαθα.
•
Σα Ϋγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο.
• Σα απνδεηθηηθΪ εέζπξαμεο.
Γηα ηελ έγθπξε δηαθίλεζε κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., αιιΪ θαη απηψλ πνπ δηαθηλνχληαη απφ θπζηθΪ ά λνκηθΪ
πξφζσπα, ά ελψζεηο πξνζψπσλ πξνο ηηο πην πΪλσ ππεξεζέεο, ηα απαηηνχκελα ζηνηρεέα εέλαη ε
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ απνζηνιΫα θαη ιάπηε, ν πιάξεο ηέηινο ηεο απνζηΫιινπζαο ππεξεζέαο, δει. Τπνπξγεέν, Γηεχζπλζε, Σκάκα (εΪλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα ππεξεζέα), ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ά ε επσλπκέα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ά ηεο Ϋλσζεο

πξνζψπσλ, ε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθέαο ά ηεο Ϋδξαο θαη ηΫινο ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ απνζηνιΫα.
Γηα ηελ έγθπξε απνζηνιή Fax απφ / πξνο δεκφζηα ππεξεζέα ά πνιέηε εέλαη απαξαέηεην λα
ζπλνδεχεηαη ηνχην απφ θχιιν απνζηνιάο (πξνκεησπέδα), ην νπνέν πεξηιακβΪλεη ζηνηρεέα, φπσο
ηνλ πιάξε ηέηιν ηεο απνζηΫιινπζαο ππεξεζέαο δει. ην Τπνπξγεέν, Γηεχζπλζε θιπ (εΪλ πξφθεηηαη
γηα δεκφζηα ππεξεζέα), νλνκαηεπψλπκν ά επσλπκέα (εΪλ πξφθεηηαη γηα πνιέηεο), ηαρπδξνκηθά
δηεχζπλζε θαηνηθέαο ά Ϋδξαο, αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ Fax, εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηνπ εγγξΪθνπ
πνπ απνζηΫιιεηαη, αξηζκφ ζειέδσλ απνζηειιφκελνπ εγγξΪθνπ, ππνγξαθά ηνπ απνζηνιΫα.
εκείσζε: Σα εηζεξρφκελα, ζηηο ππεξεζέεο, Ϋγγξαθα κε ηειενκνηνηππέα, πξσηνθνιινχληαη
κε ηελ εκεξνκελέα ιάςεο ηνπο θαη θαηΪ ηε ζεηξΪ ιάςεο ηνπο.

Δπηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ
(Ϊξζξν 11 ηνπ Ν. 2690/1999-ΦΔΚ 45/Α΄ φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 16 ηνπ
Ν. 3345/2005- ΦΔΚ 138/Α΄).
•
Να επηθπξψλνπλ αληέγξαθα ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ ά εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο
αξρΫο, απφ αθξηβά αληέγξαθα απηψλ, εθφζνλ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν ά δεκφζηα αξρά.
•
Να επηθπξψλνπλ αληέγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ απφ ην πξσηφηππν ά ην αθξηβΫο
αληέγξαθν ηνπ εθδφηε.
•
Να δΫρνληαη, ππνρξεσηηθΪ, απιΪ αληέγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ, φηαλ ζπλππνβΪιινληαη κε ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ.

Βεβαίσζε Γλεζίνπ Τπνγξαθήο
(Ϊξζξν 11 ηνπ Ν. 2690/1999- ΦΔΚ45/ Α΄ φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 16 ηνπ Ν.
3345/2005- ΦΔΚ 138/Α΄).
Να βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ησλ πνιηηψλ, βΪζεη:
•
ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο ά ηεο ζρεηηθάο πξνζσξηλάο βεβαέσζεο ηεο αξκφδηαο αξράο ά ην δηαβαηάξην, φηαλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνιέηεο.
•
ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο ά ηνπ δηαβαηεξένπ, γηα πνιέηεο Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.
•
ηνπ δηαβαηεξένπ ά Ϊιινπ εγγξΪθνπ, κε ην νπνέν επηηξΫπεηαη ε εέζνδφο ηνπο ζηε Υψξα, ά απφ Ϋγγξαθα πνπ Ϋρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθΫο αξρΫο, γηα πνιέηεο Ϊιισλ Κξαηψλ.
Πξνζνρή:
Καηαξγεέηαη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, φηαλ πξνζΫξρεηαη
απηνπξνζψπσο γηα ππνζΫζεηο ηνπ, ζηηο ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα ά ηα ΚΔΠ, πξνζθνκέδνληαο ην δειηέν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά ηα αληέζηνηρα πξσηφηππα Ϋγγξαθα.
εκείσζε: Αξκφδηεο ππεξεζέεο γηα ηε ζεψξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο θαη ηελ επηθχξσζε θσηναληηγξΪθσλ, εέλαη: Τπνπξγεέα, ΝΠΓΓ, ΠεξηθΫξεηεο, ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο, Γάκνη, Κνηλφηεηεο, ΑζηπλνκηθΪ Σκάκαηα θαη ηα ΚΫληξα ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ.

Απηεπάγγειηε Αλαδήηεζε Πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηε Γηνίθεζε
(Ϊξζξν 5 ηνπ Ν. 3242/2004- ΦΔΚ 102/Α΄)
•
Να αλαδεηνχλ απηεπΪγγειηα ηα πηζηνπνηεηηθΪ, ηα νπνέα Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ κε θνηλΫο ππνπξγηθΫο
απνθΪζεηο, φηαλ απηΪ απαηηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ Ϋθδνζε δηνηθεηηθάο πξΪμεο, εθφζνλ
ζπλαηλεέ ν πνιέηεο.
•
Να αλαδεηνχληαη απηεπΪγγειηα απφ ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ρσξέο ηε ζπλαέλεζε ηνπ πνιέηε, ηα
πηζηνπνηεηηθΪ ηα νπνέα νξέδνληαη κε ηηο ζρεηηθΫο θνηλΫο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο.
•
Να αληαπνθξέλνληαη Ϊκεζα ζηα αηηάκαηα ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ, νη νπνέεο, αλαδεηνχλ απηεπΪγγειηα δηθαηνινγεηηθΪ.
•
Να ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιέηεο γηα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα αλαδεηνχληαη απηεπΪγγειηα.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
πνπ αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΓΓΑ/ΓΓΓΓ&ΖΓ
www.gspa.gr ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Γεκφζηα Γηνίθεζε/Δθζπγρξνληζκφο.

Αλαζχζηαζε Φαθέινπ
(Ϊξζξν 6 ηνπ Ν. 3242/2004- ΦΔΚ 102/Α΄ θαη Π.Γ. 114/2005-ΦΔΚ 165/Α΄)
Να πξνβαέλνπλ νη ππεξεζέεο, ην αξγφηεξν, κΫζα ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο, ζηελ αλαζχζηαζε
θαθΫινπ ηνλ νπνέν Ϋρεη ππνβΪιεη ν πνιέηεο θαη Ϋρεη απνιεζζεέ κεξηθψο ά νιηθψο, κε ππαηηηφηεηα
ηεο ππεξεζέαο. Ζ αλαζχζηαζε ηνπ απνιεζζΫληνο θαθΫινπ, απφ ηελ ππεξεζέα, ε νπνέα ηνλ απψιεζε, γέλεηαη κε ππεξεζηαθά αλαδάηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ά ηεο πιεξνθνξέαο πνπ πξνΫθππηε
απφ απηΪ, απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζέεο ά απφ ππεξεζέεο ζηηο νπνέεο εέλαη δπλαηφλ λα ππΪξρνπλ ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο, ηα νπνέα βνεζνχλ ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαθΫινπ ηνπ πνιέηε.
Ζ ππεξεζέα πξνβαέλεη ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ απνιεζζΫληνο θαθΫινπ, ρσξέο ηελ νηθνλνκηθά
ά Ϊιιε επηβΪξπλζε ηνπ πνιέηε, ελψ παξΪιιεια νθεέιεη λα πξνρσξάζεη ζηελ πξνζσξηλά δηεθπεξαέσζε ηνπ αηηάκαηνο ηνπ πνιέηε, εθδέδνληαο πξνζσξηλά δηνηθεηηθά πξΪμε, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ αλΪθιεζεο ά ηξνπνπνέεζεο απηάο, εθ‟ φζνλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο αλαζχζηαζεο ηνπ θαθΫινπ, θξηζεέ φηη απηά εθδφζεθε ρσξέο λα πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απφ ην λφκν
πξνυπνζΫζεηο.

Βεβαίσζε Σαπηνπξνζσπίαο Αλειίθνπ
(Ϊξζξν 16 ηνπ Ν. 3345/2005- ΦΔΚ 138/Α΄)
Να ρνξεγνχληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ βεβαηψζεηο ηαπηνπξνζσπέαο αλειέθσλ, νη νπνένη δελ εέλαη θΪηνρνη δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο.

Σειεθσληθέο Αηηήζεηο
(Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 2539/1997-ΦΔΚ 244/Α΄)
Οη πνιέηεο Ϋρνπλ δηθαέσκα λα δεηάζνπλ ηειεθσληθΪ, ζηνλ αξηζκφ 1502, ηελ Ϋθδνζε θαη απνζηνιά κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά, νξηζκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζηε δηεχζπλζε πνπ Ϋρνπλ δειψζεη,

αληέ πνζνχ 4,2€ (2€ ην ηειεθψλεκα θαη 2,2€ ε ζπζηεκέλε απνζηνιή). Βεβαέσο, εΪλ δελ δεηάζνπλ ηελ απνζηνιά κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά θαη ηα παξαιΪβνπλ νη έδηνη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα, πνπ ηα Ϋρεη εθδψζεη, θαηαβΪιινπλ κφλν 2€.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
πνπ δεηνχληαη ηειεθσληθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΓΓΑ/ΓΓΓΓ&ΖΓ www.gspa.gr
ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Θέκαηα ελδηαθέξνληνο/1502-Πηζηνπνηεηηθά.

2.2

Πξνζεζκέεο δηεθπεξαέσζεο ησλ ππνζΫζεσλ ησλ πνιηηψλ
Θεζκηθφ πιαίζην

Άξζξν 4 ηνπ Ν. 2690/1999, (ΦΔΚ 45/Α΄), φπσο Ϋρεη αληηθαηαζηαζεέ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.3230/2004, (ΦΔΚ 44/Α΄) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν.3242/2004, (ΦΔΚ 102/Α΄).
Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄& β΄ βαζκνχ (δήκνη,
θνηλφηεηεο, λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο) θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έρνπλ
ππνρξέσζε:
•
Να απαληνχλ ζηηο αηηάζεηο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζΫζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ,
κΫζα ζε πξνζεζκέα πελήληα (50) εκεξψλ, εθφζνλ απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο δελ πξνβιΫπνληαη κηθξφηεξεο πξνζεζκέεο.
•
Γηα ππνζΫζεηο αξκνδηφηεηαο πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζεζκέα παξαηεέλεηαη θαηΪ δέθα
(10) αθφκε εκΫξεο.
•
ΔΪλ ε αέηεζε ππνβιεζεέ ζε αλαξκφδηα ππεξεζέα, ε ππεξεζέα απηά νθεέιεη, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο, λα ηε δηαβηβΪζεη ζηελ αξκφδηα θαη λα γλσζηνπνηάζεη ηνχην ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηελ πεξέπησζε απηά ε πξνζεζκέα αξρέδεη απφ ηφηε πνπ πεξηάιζε ε αέηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα.
•
ΔΪλ θΪπνηα ππφζεζε δελ κπνξεέ λα δηεθπεξαησζεέ, ιφγσ αληηθεηκεληθάο αδπλακέαο, εηδηθΪ αηηηνινγεκΫλεο, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκέαο, ε αξκφδηα Τπεξεζέα νθεέιεη, εληφο πέληε (5),
ηνπιΪρηζηνλ, εκεξψλ πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο, λα γλσζηνπνηάζεη εγγξΪθσο ζηνλ αηηνχληα
ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηΫξεζεο, ηνλ ππΪιιειν πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ηελ ππφζεζε θαη ηνλ αξηζκφ
ηειεθψλνπ ηνπ γηα ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ θαη θΪζε Ϊιιε ρξάζηκε πιεξνθνξέα.
•
Να ρνξεγνχλ Ϊκεζα πηζηνπνηεηηθΪ θαη βεβαηψζεηο. ΔΪλ ε Ϊκεζε ρνξάγεζά ηνπο δελ εέλαη δπλαηά,
απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ ζηε δηεχζπλζε πνπ Ϋρεη δειψζεη ν ελδηαθεξφκελνο, ην αξγφηεξν ζε
δέθα (10) εκΫξεο.
Πξνζνρή
Καη’ εμαίξεζε, κε Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, έρνπλ θαζνξηζζεί εηδηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε πνιχπινθσλ ππνζέζεσλ.
Παξαηεξήζεηο
Οη ππεξεζέεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε λα απαληάζνπλ θαη λα ηεξάζνπλ ηηο
αλσηΫξσ πξνζεζκέεο, αλ ην αίηεκα είλαη εκθαλψο παξάινγν, αφξηζην, αθαηάιεπην ή επα-

λαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα αλσηέξσ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηνπ ΤΠΔΓΓΑ/ ΓΓΓΓ&ΖΓ, www.gspa.gr ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Γεκφζηα Γηνίθεζε/ ρέζεηο Κξάηνπο- Πνιίηε .

2.3

Γηθαέσκα αλαθνξΪο ζηηο ΑξρΫο
Θεζκηθφ πιαίζην
Άξζξν 10 ηνπ πληΪγκαηνο ηεο ΔιιΪδαο, (ΦΔΚ 85/Α΄)

Ο πνιέηεο δηθαηνχηαη λα απεπζχλεηαη, εγγξΪθσο, ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζέεο γηα ζΫκαηα ηεο
αξκνδηφηεηΪο ηνπο θαη απηΫο Ϋρνπλ ππνρξΫσζε λα ελεξγνχλ πΪληα ζην πιαέζην ησλ πξνζεζκηψλ
θαη λα απαληνχλ αηηηνινγεκΫλα ζε φια ηα αηηάκαηΪ ηνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αηηάκαηα θαηαρξεζηηθψο επαλαιακβαλφκελα.

2.4

Γηθαέσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο
Θεζκηθφ πιαίζην
Άξζξν 6 ηνπ Ν. 2690/99, (ΦΔΚ 45/Α΄)

Οη δηνηθεηηθΫο αξρΫο, πξηλ απφ ηελ επηβνιά δπζκελνχο κΫηξνπ ζε βΪξνο ησλ δηθαησκΪησλ ά
ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκΫλνπ πξνζψπνπ, νθεέινπλ λα θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα εθθξΪζεη ηηο
απφςεηο ηνπ, εγγξΪθσο ά πξνθνξηθψο, σο πξνο ηα ζρεηηθΪ δεηάκαηα.
Ζ θιάζε πξνο αθξφαζε εέλαη Ϋγγξαθε θαη θνηλνπνηεέηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ηνπιΪρηζηνλ,
πΫληε (5) πιάξεηο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ηεο αθξφαζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη δηθαέσκα λα
ιΪβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη λα πξνβεέ ζε αληαπφδεημε.
Πξνζνρή:
Αλ ε Ϊκεζε ιάςε ηνπ δπζκελνχο κΫηξνπ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ απνηξνπά θηλδχλνπ ά ιφγσ
επηηαθηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, εέλαη, θαη‟ εμαέξεζε, δπλαηά ε, ρσξέο πξνεγνχκελε θιάζε
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ξχζκηζε.

2.5

Γηθαέσκα πξφζβαζεο ζε Ϋγγξαθα
Θεζκηθφ πιαίζην

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2690/1999, (ΦΔΚ 45 /Α΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 8
ηνπ Ν. 2880/2001, (ΦΔΚ 9/Α΄) θαη ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3230/2004, (ΦΔΚ 44/Α΄).
Ο πνιέηεο, χζηεξα απφ γξαπηά αέηεζά ηνπ, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ιακβΪλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ.
ΓηνηθεηηθΪ Ϋγγξαθα εέλαη εθεέλα πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο, φπσο π.ρ.
εθζΫζεηο, κειΫηεο, πξαθηηθΪ, ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, εγθχθιηεο νδεγέεο, απαληάζεηο ηεο Γηνέθεζεο,
γλσκνδνηάζεηο, απνθΪζεηο, θ.ν.θ.
πνηνο Ϋρεη εηδηθφ Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηά αέηεζά ηνπ, λα ιακβΪλεη
γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιΪζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη εέλαη ζρεηηθΪ κε

ηελ ππφζεζά ηνπ, ε νπνέα εθθξεκεέ ζε απηΫο ά Ϋρεη δηεθπεξαησζεέ απφ απηΫο.
Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη:
• Με κειΫηε ηνπ εγγξΪθνπ ζηα γξαθεέα ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ά
• Με ρνξάγεζε αληηγξΪθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγά ηνπ κπνξεέ λα βιΪςεη ην πξσηφηππν.
Σν δηθαίσκα γλψζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ δελ ηζρχεη:
• ηαλ ην Ϋγγξαθν αθνξΪ ζηελ ηδησηηθά ά νηθνγελεηαθά δσά ηξέηνπ.
• ηαλ παξαβηΪδεηαη απφξξεην ην νπνέν πξνβιΫπεηαη απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο.
• ηαλ δπζρεξαέλεηαη νπζηαζηηθΪ ε Ϋξεπλα δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αζηπλνκηθψλ ά ζηξαηησηηθψλ αξρψλ ζρεηηθΪ κε ηελ ηΫιεζε εγθιάκαηνο ά δηνηθεηηθάο παξΪβαζεο.
• ηαλ γηα ηελ απαγφξεπζε ζε ζπγθεθξηκΫλε θαη κφλν πεξέπησζε Ϋρεη ζπλππνγξαθεέ,
πξνεγνπκΫλσο, θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ θαηΪ πεξέπησζε Τπνπξγνχ.
Πξνζνρή
Ζ ρνξάγεζε ησλ αηηνχκελσλ εγγξΪθσλ ά ε απφξξηςά ηνπο, ε νπνέα πξΫπεη λα εέλαη αηηηνινγεκΫλε, γλσζηνπνηεέηαη εγγξΪθσο ζηνλ αηηνχληα, ην αξγφηεξν, κΫζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
απφ ηελ ππνβνιά ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο.
εκείσζε: χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. αξηζκ. 11764/653/2006 (327/Β΄), ε νπνέα εθδφζεθε
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο νδεγέαο 2003/4/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 28/1/2003 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαέσκα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο πεξηβαιινληηθΫο
πιεξνθνξέεο πνπ θαηΫρνπλ νη δεκφζηεο αξρΫο θαη ξπζκέδνληαη νη βαζηθνέ φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο,
θαζψο θαη νη πξαθηηθΫο ξπζκέζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Δπέζεο δηαζθαιέδεηαη ε
επξχηεξε δπλαηά ζπζηεκαηηθά δηΪζεζε θαη δηΪδνζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ, κε ηε ρξάζε ηδέσο ηεο ηερλνινγέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κΫζσ ππνινγηζηά.

2.6
Γηθαέσκα γηα πεξαηηΫξσ ρξάζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα
Θεζκηθφ πιαίζην
Ν. 3448/2006, (ΦΔΚ 57/Α΄)
Οη θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα κεξηκλνχλ ψζηε ηα έγγξαθα, ηα νπνέα βξέζθνληαη ζηελ θαηνρά ηνπο, λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, γηα εκπνξηθνχο ά κε ζθνπνχο, πΫξαλ ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ ηεο εθπιάξσζεο δεκφζηαο απνζηνιάο, γηα ηνλ
νπνέν εθδφζεθαλ.
•
Χο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λννχληαη νη δεκφζηεο ππεξεζέεο, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. α΄ & β΄ βαζκνχ θαη νη ελψζεηο απηψλ.
•
Χο νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ λννχληαη νη νξγαληζκνέ θαη ηα λνκηθΪ πξφζσπα, πνπ δελ Ϋρνπλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ππφζηαζε, θαιχπηνπλ αλΪγθεο γεληθνχ ζπκθΫξνληνο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ ηνπο θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ά επνπηεχνληαη ά δηεπζχλνληαη ά
δηνηθνχληαη απφ απηνχο ά απφ φξγαλα πνπ ειΫγρνληαη απφ απηνχο.
•

Χο έγγξαθα πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε λννχληαη ηα Ϋγγξαθα, πνπ εθδέδνληαη ά θαηΫρνληαη απφ
ηνπο θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα (π.ρ. κειΫηεο, πξαθηηθΪ, ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, εγθχθιηνη, γλσκνδνηάζεηο, απνθΪζεηο θιπ) θαη ηα ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ βξέζθνληαη ζε αξρεέα θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ρξεζηκνπνηάζεθαλ ά ιάθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθάο ηνπο
δξΪζεο.
•
πνπ εέλαη δπλαηφ ηα Ϋγγξαθα πξνο πεξαηηΫξσ ρξάζε δηαηέζεληαη θαη κε ειεθηξνληθΪ κΫζα.
Γηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο
Ζ δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη γηα ηελ εθαξκνγά ηεο πεξαηηΫξσ ρξάζεο ηεο πιεξνθνξέαο
εέλαη ε αθφινπζε:
1. Τπνβνιά αηηάκαηνο γηα ηε ρνξάγεζε εγγξΪθσλ, πξνο πεξαηηΫξσ ρξάζε, εγγξΪθσο ά ζε
ειεθηξνληθά κνξθά, ζηελ ππεξεζέα (θνξΫα) πνπ Ϋρεη εθδψζεη ά θαηΫρεη ην αηηνχκελν Ϋγγξαθν.
2. Δπεμεξγαζέα απφ ηνλ νηθεέν θνξΫα ηεο αέηεζεο θαη ρνξάγεζε κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ
πξνβιΫπεηαη γεληθψο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. ε πεξέπησζε πνπ δελ πξνβιΫπεηαη πξνζεζκέα ην Ϋγγξαθν ρνξεγεέηαη κΫζα ζε εέθνζη (20) εξγΪζηκεο εκΫξεο. Ζ πξνζεζκέα κπνξεέ λα παξαηαζεέ θαηΪ εέθνζη (20) αθφκα εξγΪζηκεο εκΫξεο γηα πεξέπινθεο ππνζΫζεηο, αθνχ βΫβαηα γλσζηνπνηεζεέ κΫζα ζε 3 εβδνκΪδεο ζηνλ αηηνχληα.
3. ε πεξέπησζε απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο αέηεζεο, ν νηθεένο θνξΫαο πξΫπεη λα
γλσζηνπνηάζεη εγγξΪθσο, ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο.
4. ΚαηΪ απνξξηπηηθάο απφθαζεο ηνπ θνξΫα επηηξΫπεηαη ε άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο, ζε
απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απνξξηπηηθάο απφθαζεο.
5. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο απφ ηνλ νηθεέν θνξΫα, ν αηηψλ
δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, γηα θξέζε ζε
δεχηεξν βαζκφ, κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο
απνξξηπηηθάο απφθαζεο ηεο πξψηεο πξνζθπγάο.
Δμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο εγγξάθσλ
Οη δηαηΪμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ πεξαηηΫξσ ρξάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, δελ Ϋρνπλ εθαξκνγά:
•
ε Ϋγγξαθα ε ρνξάγεζε ησλ νπνέσλ εέλαη δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εκπέπηεη ζηε δεκφζηα απνζηνιά ησλ νηθεέσλ θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
•
ε Ϋγγξαθα γηα ηα νπνέα ηξέηνη ά θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα Ϋρνπλ δηθαέσκα πλεπκαηηθάο ά βηνκεραληθάο ηδηνθηεζέαο.
•
ε Ϋγγξαθα ζηα νπνέα απνθιεέεηαη ε πξφζβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ λ.
2690/1999 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2880/2001 (Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθά αζθΪιεηα, Ϊκπλα,
ά δεκφζηα ηΪμε θαη ην ζηαηηζηηθφ, εκπνξηθφ ά βηνκεραληθφ απφξξεην).
• ε Ϋγγξαθα πνπ θαηΫρνπλ δεκφζηνη ξαδηνηειενπηηθνέ θνξεέο θαη νη ζπγαηξηθΫο ηνπο.
•
ε Ϋγγξαθα πνπ θαηΫρνπλ εθπαηδεπηηθΪ, εξεπλεηηθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ ηδξχκαηα (π.ρ. ΑΔΗ, ΣΔΗ θιπ).
Πξνζνρή
Γελ ζέγνληαη ηα πεξέ πξνζηαζέαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ, θαζφζνλ ζηα επαλαρξεζηκνπνηνχκελα Ϋγγξαθα απαιεέθνληαη ηα πξνζσπηθΪ ζηνηρεέα.

Παξαηεξήζεηο
Οη Τπεξεζέεο νθεέινπλ, γηα ηελ πεξαηηΫξσ ρξάζε ησλ εγγξΪθσλ ηνπο, λα ιΪβνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηελ αλαδάηεζε εγγξΪθσλ γηα πεξαηηΫξσ
ρξάζε.

2.7 Γηθαέσκα γηα πιάξε απνδεκέσζε
Θεζκηθφ πιαίζην
Άξζξν 7 ηνπ Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/Α΄), ην νπνέν αληηθαηΫζηεζε ηηο παξ. 7, 8 & 12 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ 50/Α΄). Άξζξν δεχηεξν, παξ. 2β΄ ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α΄),
φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 11, ηνπ Ν. 3230/2004 (ΦΔΚ 44/Α΄). Κ.Τ.Α. ΓΗΚΠΟ/Φ.17/17170 /3-8-04 (Φ.Δ.Κ. 1226 /Β΄).
Οη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβΪινπλ αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη νη πξνζεζκέεο γηα ηε δηεθπεξαέσζε ησλ ππνζΫζεψλ ηνπο, απφ ηηο
ππεξεζέεο ηνπ Γεκνζένπ.
Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο
Ζ αέηεζε απνδεκέσζεο ππνβΪιιεηαη ζηελ αξκφδηα Δηδηθά Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ Δθαξκνγάο
Ννκνζεζέαο, πνπ ιεηηνπξγεέ ζην Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο- Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, εέηε ζηηο αληέζηνηρεο
ΔηδηθΫο ΔπηηξνπΫο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ϋδξα θΪζε ΠεξηθΫξεηαο ηεο Υψξαο, κΫζα ζε (60) εμήληα
εκέξεο απφ ηελ παξΫιεπζε Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο γηα ηε δηεθπεξαέσζε ηεο ππφζεζεο ηνπ
πνιέηε ά ηελ νξηζηηθά απΪληεζε ζην αέηεκΪ ηνπ.
Ζ αέηεζε απνδεκέσζεο ππνβΪιιεηαη εέηε κε ηε ζπκπιάξσζε ηνπ ζρεηηθνχ Ϋληππνπ αέηεζεο
απνδεκέσζεο, πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηηο παξαπΪλσ ππεξεζέεο, εέηε κε απιά αέηεζε ηνπ πνιέηε
πξνο ηηο ΔηδηθΫο ΔπηηξνπΫο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεέα ηνπ, ε εκεξνκελέα πνπ
ππΫβαιε ηελ αέηεζε πνπ δελ απαληάζεθε, θαζψο θαη ε ειεγρφκελε ππεξεζέα.
Ζ αέηεζε ππνβΪιιεηαη απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο ά κε ηειενκνηνηππέα (fax) ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
• Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο άξζξνπ δεχηεξνπ, παξ. 2β ηνπ
λ.2690/1999 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθέαο 15, Σ. Κ. 106 74, Αζάλα
Σειέθσλα: 210-3393101,3393102, 3393104, 3393106, 3393108, 3393110,
210-3393113, 210-3393115
Φαμ: 210-3393020, 3393100
Ζ Δηδηθά Δπηηξνπά ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, εμεηΪδεη ηηο αηηάζεηο γηα πιάξε απνδεκέσζε ιφγσ κε ηάξεζεο πξνζεζκέαο, γηα ζΫκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγεέσλ.
• Δηδηθέο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο άξζξνπ δεχηεξνπ, παξ. 2β ηνπ
λ.2690/1999 ησλ Πεξηθεξεηψλ
(Βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ γηα ηηο ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο, ηειΫθσλα θαη θαμ)
Οη ΔπηηξνπΫο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ΠεξηθΫξεηεο, εμεηΪδνπλ ηηο ζρεηηθΫο αηηάζεηο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζΫκαηα ηηο αξκνδηφηεηΪο ηνπο, ά αξκνδηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην γεσγξαθηθφ ηνπο ρψξν (π.ρ. Ν.Π.Γ.Γ., Γ.Ο.Τ., Γάκνη θιπ) .
Καζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο θαηαβιεηέαο πιήξνπο απνδεκίσζεο

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο θαηαβιεηΫαο, πιάξνπο απνδεκέσζεο, ιακβΪλνληαη ππφςε
ηδέσο:
Σν κΫγεζνο ηεο πεξηνπζηαθάο δεκέαο θαη ηεο εζηθάο βιΪβεο πνπ πξνθιάζεθε απφ ηελ θαζπζηΫξεζε
- Οη ζπλζάθεο ζηηο νπνέεο νθεέιεηαη ε θαζπζηΫξεζε
-Σν ηπρφλ πθηζηΪκελν ζρεηηθφ πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε
Σξφπνο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο
Ο ηξφπνο θαηαβνιάο ηεο απνδεκέσζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο κε ηάξεζεο ησλ
πξνζεζκηψλ δηεθπεξαέσζεο ησλ ππνζΫζεψλ ηνπο απφ ηε Γηνέθεζε, θαζνξέδεηαη κε ηελ θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαη Οηθνλνκέαο, αξηζκ. ΓΗΚΠΟ /Φ.17/17170/3-8-04 (Φ.Δ.Κ. 1226 /Β΄/2004), ε νπνέα εθδφζεθε
θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3242/2004.
Ζ δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηάζεσλ απνδεκέσζεο νινθιεξψλεηαη ζε δχν (2)
κάλεο θαη θνηλνπνηεέηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ ππεξεζέα πνπ παξαβέαζε ηελ πξνζεζκέα.
Ο πνιέηεο πξΫπεη λα εηζπξΪμεη ην πνζφ πνπ θαζφξηζε ε Δπηηξνπά, κΫζα ζε 1 κάλα απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο. Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ εέζπξαμά ηνπ ν πνιέηεο κπνξεέ λα πΪξεη απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Τπεξεζέαο ε νπνέα δελ ελάξγεζε ζηηο λφκηκεο πξνζεζκέεο θαη
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιά ηνπ.
Αλ δελ θαηαβιεζεέ ην πνζφ, κΫζα ζε Ϋλα κάλα, απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπάο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ηφηε ηνχην πξΫπεη λα θαηαβιεζεέ εληφθσο. Ο ηφθνο ππνινγέδεηαη
γηα θΪζε κάλα κε ην επηηφθην ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδαο πνπ ηζρχεη γηα ηηο θαηαζΫζεηο επέ
πξνζεζκέα ελφο Ϋηνπο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα αλσηέξσ, ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΓΓΑ/ ΓΓΓΓ&ΖΓ, www.gspa.gr ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Γεκφζηα Γηνίθεζε/
ρέζεηο Κξάηνπο- Πνιίηε.

2.8

Γηθαηψκαηα ηνπ πνιέηε ζε πεξέπησζε θαθνδηνέθεζεο

ε πεξηπηψζεηο θαθνδηνέθεζεο ά ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πνιέηεο εθηηκνχλ φηη δελ εμππεξεηάζεθαλ ά φηη δελ ηεξάζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζέεο θαηΪ ηε ζπλαιιαγά ηνπο κε
ην Γεκφζην ά φηη δελ δηεθπεξαηψζεθε ε ππφζεζά ηνπο, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη κε αέηεζά ηνπο
ζηηο αθφινπζεο ππεξεζέεο:
1. ηε Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο - Πνιίηε (ΓΗΚΠΟ) ηνπ ΤΠΔΓΓΑ-ΓΓΓΓ &ΖΓ
Ζ ΓΗΚΠΟ εέλαη Τπεξεζέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο
ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, αξκφδηα
γηα ηε δηακφξθσζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, ζην πιαέζην ηεο πξνζπΪζεηαο πεξηνξηζκνχ ηεο γξαθεηνθξαηέαο, ηεο θαιχηεξεο θαη ηαρχηεξεο
εμππεξΫηεζεο ηνπ πνιέηε, θαζψο θαη ηεο ελέζρπζεο ηεο δηαθΪλεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ.
Μεζνιαβεέ ζην πιαέζην ησλ αξκνδηνηάησλ ηεο, γηα ηελ απεκπινθά ησλ ππνζΫζεσλ ησλ πνιηηψλ
θαη κεξηκλΪ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, φπσο ηζρχεη.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο

Ζιεθηξ. Γ/λζε: http://www.gspa.gr
Σαρ. Γ/λζε: Βαο. νθέαο 15, 106 74 Αζάλα
Σει.: 210 -3393101-4, 3393106, 3393108, 3393115, 3393113, 3393195, 3393102
Φαμ: 210 3393100
Δ- mail: ypesdda@gspa.gr
2. ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε
Ο πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε, (N. 2477/1997 - ΦΔΚ 59/Α΄ θαη N. 3094/03- ΦΔΚ10/Α΄) εέλαη ΑλεμΪξηεηε Γηνηθεηηθά Αξρά πνπ εξεπλΪ- Ϋπεηηα απφ απιά αέηεζε πνιέηε ά λνκηθνχ πξνζψπνπ - αηνκηθΫο δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ά πιηθΫο ελΫξγεηεο νξγΪλσλ ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ
πνπ παξαβηΪδνπλ ηα δηθαηψκαηΪ ηνπο ά πξνζβΪιινπλ ηα λφκηκα ζπκθΫξνληΪ ηνπο. Με ην πΫξαο
ηεο Ϋξεπλαο ζπληΪζζεηαη πφξηζκα, ην νπνέν γλσζηνπνηεέηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα, ζηνλ νηθεέν
Τπνπξγφ θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε.
Ο πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε Ϋρεη σο απνζηνιά ηε δηακεζνιΪβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
δεκνζέσλ ππεξεζηψλ, ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Δπηρεηξάζεσλ Κνηλάο
ΧθΫιεηαο, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ ηνπο, ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θαθνδηνέθεζεο θαη
ηελ ηάξεζε ηεο λνκηκφηεηαο.
Ο πνιέηεο, πνπ ζΫιεη λα πξνζθχγεη ζην πλάγνξν ηνπ Πνιέηε, πξΫπεη λα ππνβΪιεη ελππφγξαθε αλαθνξά κέζα ζε έμη (6) κήλεο, απφ ηφηε πνπ Ϋιαβε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ά παξαιεέςεσλ γηα ηηο νπνέεο πξνζθεχγεη.
Ο πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε Ϋρεη, επέζεο, σο απνζηνιά ηνπ ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Σελ απνζηνιά απηά Ϋρεη αλαιΪβεη ν Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ.
ΑλαθνξΪ κπνξεέ λα ππνβΪιιεη θΪζε Ϊκεζα ελδηαθεξφκελνο, δειαδά παηδέ, γνλΫαο ηνπ,
ζπγγελάο ηνπ, θαζψο θαη Ϊιια πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε αληέιεςε παξαβέαζεο ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ παηδηνχ, φηαλ πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο δεκνζέσλ ππεξεζηψλ ά ηδησηψλ (θπζηθψλ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ) πξνζβΪιινπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Ζιεθηξ. Γ/λζε: http://www.synigoros.gr
Σαρ. Γ/λζε: ηζέλε & Υ. ΜΫμε 5, 115 28 - Αζάλα
Σει. 210 7289600
Φαμ: 210 7292129
Δ-mail: communication@synigoros.gr, ην νπνέν εέλαη δηαζΫζηκν κφλν γηα πιεξνθφξεζε ηνπ
αηηνχληνο σο πξνο ηελ Ϋθβαζε ηεο ππφζεζάο ηνπ.
3.
ηα Διεγθηηθά ψκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηα εηδηθφηεξα ζηα φξγαλα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο νηθείεο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Ζ αλαθνξΪ πξνο ηα ΔιεγθηηθΪ ψκαηα πξΫπεη λα εέλαη επψλπκε θαη ππνγεγξακκΫλε θαη λα
ππνβΪιιεηαη απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο ά κε ηειενκνηνηππέα (θαμ). ΠξΫπεη, επέζεο, λα πεξηιακβΪλεη ζπλνπηηθά πεξηγξαθά ηνπ πξνβιάκαηνο, ηελ εκπιεθφκελε δεκφζηα ππεξεζέα, ηηο ελΫξγεηεο πνπ ηπρφλ Ϋρνπλ πξνεγεζεέ, ην απνηΫιεζκΪ ηνπο θαη θΪζε απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν ά πιεξνθνξέα πνπ εέλαη ρξάζηκε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο.
Σα ΔιεγθηηθΪ ψκαηα ζπληζηνχλ φξγαλα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη

δελ ππνρξενχληαη λα απαληνχλ ζε αηηήκαηα πνιηηψλ κέζα ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΔπνκΫλσο, δελ ειΫγρνληαη γηα κε ηάξεζε πξνζεζκέαο, γηα απΪληεζε ζε αέηεκα πνιέηε.
Σα ΔιεγθηηθΪ ψκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο εέλαη ηα αθφινπζα:
• Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (Ν. 3074/2002- ΦΔΚ296/Α΄) απνηειεέ ζεζκφ
πνπ ειΫγρεη θαηαγγειέεο πνιηηψλ, νη νπνέεο ππνβΪιινληαη ζην Γξαθεέν ηνπ, ζρεηηθΪ κε θαηλφκελα
θαθνδηνέθεζεο ζηνπο θνξεέο ηνπ Γεκνζένπ (Τπνπξγεέα, ΠεξηθΫξεηεο, Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ,
επηρεηξάζεηο απηψλ, ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ, ΚξαηηθΪ ΝνκηθΪ Πξφζσπα Ηδησηηθνχ
Γηθαένπ, θ.α.) θαη ζηα ψκαηα ΔιΫγρνπ απηψλ. ΓηαηΪζζεη, απηεπαγγΫιησο, ηε δηελΫξγεηα επηζεσξάζεσλ, εξεπλψλ θαη ειΫγρσλ απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη
απφ ηα ηδηαέηεξα ψκαηα θαη ηηο Τπεξεζέεο Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ.
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Ϋρεη, σο απνζηνιά, ηε δηαζθΪιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Παξαθνινπζεέ θαη αμηνινγεέ ην Ϋξγν ησλ ειεγθηηθψλ
ζσκΪησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη εληνπέδεη ηα θαηλφκελα δηαθζνξΪο θαη θαθνδηνέθεζεο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Σαρ. Γ/λζε: Κεθηζέαο 1-3 θαη ΑιεμΪλδξαο, 2νο φξνθνο, 115 23 Αζάλα.
Σει.: 210 6470370
Φαμ: 210 6470375
• ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ)
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ- Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (Ν. 3074/2002- ΦΔΚ296/Α΄) απνηειεέ φξγαλν εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, αξκφδην λα δηελεξγεέ επηζεσξάζεηο, Ϋξεπλεο θαη Ϋθηαθηνπο ειΫγρνπο, λα ζπγθεληξψλεη ην απνδεηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ Ϊζθεζε πνηληθάο ά
πεηζαξρηθάο δέσμεο θαη λα ειΫγρεη ηηο δειψζεηο ηεο πεξηνπζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ.
Σε δηελΫξγεηα ηνπ ειΫγρνπ ά ηεο Ϋξεπλαο κπνξεέ λα δεηάζεη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο
Γηνέθεζεο, ν πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε ά ν επηθεθαιάο ΑλεμΪξηεηεο Γηνηθεηηθάο Αξράο, ν Δηδηθφο
ΓξακκαηΫαο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ ΔΔΓΓ απηεπΪγγειηα ά θαηφπηλ εληνιάο ηνπ Τπνπξγνχ ΔΓΓΑ
ά ηνπ νηθεένπ Τπνπξγνχ ά ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο. Σν ΔΔΓΓ επηιακβΪλεηαη θαηαγγειηψλ πνιηηψλ, χζηεξα απφ παξαπνκπά ησλ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ απφ δεκφζηα ππεξεζέα.
Γηα ην ιφγν απηφ, ην ΔΔΓΓ δελ Ϋρεη αξκνδηφηεηα δηεθπεξαέσζεο αηνκηθψλ ππνζΫζεσλ, αιιΪ νη
αηνκηθΫο θαηαγγειέεο πνπ γέλνληαη ζε απηφ εθ κΫξνπο ησλ πνιηηψλ, ιακβΪλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηεο ειεγθηηθάο ηνπ δξΪζεο.
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο Ϋρεη σο απνζηνιά ηελ δηαζθΪιηζε
ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο δηνέθεζεο θαη ηεο θαηαπνιΫκεζεο ησλ θαηλνκΫλσλ δηαθζνξΪο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Ζιεθηξ. Γ/λζε: http://www. ils.ekdd.gr/seeda
Σαρ. Γ/λζε: Λ. πγγξνχ 60, 117 42 Αζάλα.
Σει. 210 9281800 & 210 9281921,
Φαμ: 210 9281819
E-mail: seedd@seedd.gr
• ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΤΠ)

Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο (Ν.2920/2001-ΦΔΚ 131/Α΄) δηελεξγεέ ζπζηεκαηηθΫο επηζεσξάζεηο, Ϋξεπλεο θαη ειΫγρνπο ζε φιεο ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο αξκνδηφηεηαο ά επνπηεέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζέεο πγεέαο θαη πξφλνηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α‟ βαζκνχ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ. Δπέζεο, δηελεξγεέ επηζεσξάζεηο θαη ειΫγρνπο γηα ηε δηαπέζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επΪξθεηαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ
θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα επνπηεπφκελα απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα, πνπ παξΫρνπλ ππεξεζέεο ζηνλ ηνκΫα ηεο πξφλνηαο, φπσο παηδηθνέ θαη βξεθνλεπηαθνέ ζηαζκνέ, ηα θΫληξα παηδηθάο
κΫξηκλαο, νη παηδνπφιεηο, ηα βξεθνθνκεέα, νη κνλΪδεο θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ, ηα θΫληξα απνζεξαπεέαο θαη απνθαηΪζηαζεο θαη ηα ηδξχκαηα ρξνλέσο παζρφλησλ.
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηάο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ ψκαηνο, δέλεη ηηο εληνιΫο γηα επηζεψξεζε: α) απηεπαγγΫιησο, β) θαηφπηλ εληνιάο ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, γ) θαηφπηλ εληνιάο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ά δ) κεηΪ απφ αέηεκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε.
Σν ΔΤΤΠ επηιακβΪλεηαη θαηαγγειηψλ πνιηηψλ, χζηεξα απφ παξαπνκπά ησλ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ απφ δεκφζηα ππεξεζέα. Γηα ην ιφγν απηφ ην ΔΤΤΠ δελ Ϋρεη αξκνδηφηεηα δηεθπεξαέσζεο αηνκηθψλ ππνζΫζεσλ, αιιΪ νη αηνκηθΫο θαηαγγειέεο πνπ γέλνληαη ζε απηφ εθ κΫξνπο ησλ
πνιηηψλ, ιακβΪλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηεο ειεγθηηθάο ηνπ δξΪζεο.
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο Ϋρεη σο απνζηνιά ηελ αλΪπηπμε θαη ιεηηνπξγέα
θεληξηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηε δηελΫξγεηα ζπζηεκαηηθψλ επηζεσξάζεσλ, ειΫγρσλ
θαη εξεπλψλ ζηηο παξαπΪλσ ππεξεζέεο θαη θνξεέο, κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ, ηελ πνηνηηθά αλαβΪζκηζά ηνπο, ηελ εμΪιεηςε ηεο θαθνδηνέθεζεο
θαη ηελ πξνζηαζέα ηεο πγεέαο θαη ηεο πεξηνπζέαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο
θαη πξφλνηαο κε θαηαρξεζηηθφ ηξφπν.
Σν ΔΤΤΠ Ϋρεη νξγαλσζεέ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο αληέζηνηρεο αλΪ
ηνκΫα δξαζηεξηφηεηεο: I) Τγεηνλνκηθνχ- Φαξκαθεπηηθνχ ΔιΫγρνπ, II) Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ
ΔιΫγρνπ & III) ΔιΫγρνπ ΦνξΫσλ Πξφλνηαο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Ζιεθηξ. Γ/λζε: http://www.ypyp.gr/GR/healthgr/seyyp/seyyp.html
Σαρ. Γ/λζε: Πεηξαηψο 205, 118 53 Αζάλα.
Σει.: 210 3480894, 3480904, 3480906
Φαμ: 210 3480840
• ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΔΔΤΜΔ)
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Ϊξζξν 19
ηνπ Ν. 2671/1998-Φ.Δ.Κ.289/Α΄θαη Π.Γ.338/2002-Φ.Δ.Κ.282/Α΄), απνηειεέ φξγαλν εζσηεξηθνχ
ειΫγρνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ
ησλ θνξΫσλ, πνπ παξΫρνπλ Ϋξγν ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπ. ΤπΪγεηαη απεπζεέαο ζηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, ελψ Γεληθφο Δπηζεσξεηάο δηνηθεέ θαη πξνΐζηαηαη ηνπ ψκαηνο.
Σν ΔΔΤΜΔ Ϋρεη σο απνζηνιά ηε δηαζθΪιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ θαη ησλ ινηπψλ επνπηεπφκελσλ θνξΫσλ, ηελ ηάξεζε ησλ
θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ, ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκΫλσλ αδηαθΪλεηαο, δηαθζνξΪο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξΪο, ηελ θαηαζηνιά θαηαζηΪζεσλ πνπ αληέθεηληαη ζην δεκφζην
ζπκθΫξνλ, ηελ αλαβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμπ-

πεξΫηεζε ηνπ πνιέηε.
Γηελεξγεέ ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο επηζεσξάζεηο, Ϋξεπλεο θαη ειΫγρνπο, ζηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, ζηηο ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο (ηνκΫαο Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ), ζηελ ΤΠΑ, ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηάξην, ζηνλ Ο..Δ (θαη ζηηο ζπγαηξηθΫο ηνπ),
ζηα ΔΛΣΑ, ζηελ Ο.Α. (θαη ζηηο ζπγαηξηθΫο ηεο), ζηνλ ΖΑΠ, ζηνλ ΖΛΠΑΠ, ζηελ ΔΘΔΛ, ζηνλ
ΟΑΑ (θαη ζηηο ζπγαηξηθΫο ηνπ), θαζψο θαη ζε νπνηνλδάπνηε ηδησηηθφ θνξΫα (ηδησηηθΪ ΚΣΔΟ),
ζηνλ νπνέν Ϋρεη αλαηεζεέ Ϋξγν αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
Οη ειεγρφκελεο ππνζΫζεηο κπνξεέ λα πξνθχςνπλ: α) απηεπΪγγειηα, β) χζηεξα απφ ελππφγξαθεο θαηαγγειέεο πνιηηψλ, γ) χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε ά ηνπ ψκαηνο
Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, δ) θαηφπηλ εληνιάο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά, πνπ
πξνΐζηαηαη ηνπ ψκαηνο, ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά
Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ά ηνπ πληνληζηηθνχ ΟξγΪλνπ Δπηζεψξεζεο & ΔιΫγρνπ.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Ζιεθηξ. Γ/λζε: www.yme.gr
Σαρ. Γ/λζε: Άλζηκνπ Γαδά 2 θαη Υξάζηνπ ΛαδΪ
Σει.: 210 3728102
Φαμ: 210 3728110
• ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ)
Tν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο (Ϊξζξν 28 ηνπ Ν.1558/85- ΦΔΚ137/Α΄) εέλαη ππεξεζέα
πνπ ππΪγεηαη απεπζεέαο ζηνλ Τπνπξγφ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη ηεο νπνέαο
πξνΐζηαηαη Δηδηθφο ΓξακκαηΫαο. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο δηαξζξψλεηαη ζε Κεληξηθά θαη
ΠεξηθεξεηαθΫο Τπεξεζέεο θαη απνηειεέ ειεγθηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγεένπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο. Χο Ϋξγν Ϋρεη: α) ηελ επέβιεςε θαη ηνλ Ϋιεγρν εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, β) ηελ Ϋξεπλα, αλαθΪιπςε θαη δέσμε ησλ πεξηπηψζεσλ παξΪβαζεο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο θαη παξΪλνκεο απαζρφιεζεο, γ) ηελ Ϋξεπλα γηα ηελ
αζθαιηζηηθά θΪιπςε ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη δ) ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ θαη ππνδεέμεσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο.
ΑξκνδηφηεηΪ ηνπ εέλαη λα ειΫγρεη φιεο ηηο επηρεηξάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
Γηα ην ιφγν απηφ:
•
Πξνβαέλεη ζε ειΫγρνπο, κεηξάζεηο, δεηγκαηνιεςέεο θαη Ϋξεπλεο πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ
ηεξνχληαη νη δηαηΪμεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο.
•
ΔξεπλΪ ηα αέηηα ησλ ζαλαηεθφξσλ θαη ζνβαξψλ εξγαηηθψλ αηπρεκΪησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ
αζζελεηψλ.
•
ΔπηβΪιιεη ζηνπο παξαβΪηεο δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο ά πξνζθεχγεη ζηε δηθαηνζχλε γηα επηβνιά πνηληθψλ θπξψζεσλ.
•
Παξεκβαέλεη, ζπκθηιησηηθΪ, γηα ηελ επέιπζε ησλ αηνκηθψλ ά ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ εξγαζέαο.
Σν ΔΠΔ εμεηΪδεη ηηο ππνβαιιφκελεο θαηαγγειέεο θαη ηα αηηάκαηα ησλ εξγαδνκΫλσλ, δΫρεηαη
ηειεθσλάκαηα, επηζθΫςεηο ά θαη επηζηνιΫο εξγαδνκΫλσλ θαη εξγνδνηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα ηνπο
παξΫρεη πιεξνθφξεζε, λα πξνηεέλεη ιχζεηο ζηα πξνβιάκαηΪ ηνπο ά λα εμεηΪζεη ηπρφλ δηαθνξΫο

κΫζα ζηα πιαέζηα ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρΫζεσλ. ΣΫινο, νη ΔπηζεσξεηΫο Δξγαζέαο ηνπ ΔΠΔ
κπνξνχλ λα εηζΫξρνληαη ειεχζεξα, θαζ‟ φιν ην 24ψξν ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζέαο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Ζιεθηξ. Γ/λζε: www.ypakp.gr
Σαρ. Γ/λζε (Κεληξηθά Τπεξεζέα): Γξαγαηζαλένπ 8, Σ.Κ. 101 10, Αζάλα, 5 νο φξνθνο
Σει.: 210 3748880, 210 3748881, 210 3748840, 210 3748850
Φαμ: 210 3748790, 3748750
E-mail: ypersepe@otenet.gr
4. ηελ Δπηηξνπή Καηαγγειηψλ & Παξαπφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ.
Ζ Δπηηξνπά Καηαγγειηψλ θαη Παξαπφλσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηζεψξεζεο, εέλαη αξκφδηα γηα ηελ
εμΫηαζε ησλ θαηαγγειηψλ θαη ησλ παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ: α) γηα ππαιιάινπο ά ππεξεζέεο ηνπ
Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ (Γ.Ο.Y., Σεισλεέα, ΚηεκαηηθΫο Τπεξεζέεο, Γ.Λ.Κ. θιπ.) θαη β)
γηα πνιέηεο ά επηρεηξάζεηο ζε ζΫκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ.
Ζ Δπηηξνπά θαηαγγειηψλ θαη παξαπφλσλ Ϋρεη σο απνζηνιά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλΪιπζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ θαηαγγειηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪιιεη ηηο ζρεηηθΫο πξνηΪζεηο ηεο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζά ηνπο.
Πνπ ππνβάιιεηαη ε αλαθνξά
o
Γηα ππνζΫζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηνρΫο: Αηηηθήο, Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Διιάδαο, Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ, Κξήηεο, Νεζηά Αηγαίνπ θαη Νεζηά Ηνλίνπ, ε αλαθνξΪ ππνβΪιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηζεψξεζε Αηηηθάο ζηελ ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε Κνισλνχ 2 & Πεηξαηψο, 104 37 Αζάλα (2νο
φξνθνο, Γξαθεέν 22) ά κΫζσ ηειενκνηνηππέαο ζηνλ αξηζκφ 210 5239701.
o
Γηα ππνζΫζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηνρΫο: Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε αλαθνξΪ ππνβΪιιεηαη
ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηζεψξεζε Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο ζηελ ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε Νηθεθφξνπ
Οπξαλνχ 15, 54 627 Θεζζαινλέθε (2 νο φξνθνο, Γξαθεέν 8) ά κΫζσ ηειενκνηνηππέαο ζηνλ αξηζκφ
210 535851.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε Αηηηθήο
Σει. 210-5239703, 5221944, 5232390, 5244147
Φαμ: 210-5239701.
Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Σει. 2310-551950, 510394, 554380
Φαμ: 2310-535851
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πνιίηεο εθηηκνχλ φηη δελ εμππεξεηήζεθαλ απφ ηα θνηλνηηθά
φξγαλα ή ηνπο θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη κε αίηεζή ηνπο:
5. ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
Ο Δπξσπαένο Γηακεζνιαβεηάο απνηειεέ ζεζκφ-φξγαλν ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ν νπνένο
εμεηΪδεη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν θαηαγγειέεο γηα πεξηπηψζεηο θαθνδηνέθεζεο απφ ζεζκηθΪ φξγαλα
θαη νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ελεκεξψλεη γηα ην απνηΫιεζκα ηεο ΫξεπλΪο ηνπ,
ηνπο θαηαγγΫιινληεο.

Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
ηνλ Δπξσπαέν Γηακεζνιαβεηά κπνξεέ λα πξνζθχγεη θΪζε θπζηθφ πξφζσπν (πνιέηεο) ά λνκηθφ πξφζσπν (φξγαλα, επηρεηξάζεηο, ζσκαηεέα) πνπ δηακΫλεη ά Ϋρεη Ϋδξα εληφο ησλ νξέσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ζεσξεέ φηη είλαη ζχκα θαθήο δηνίθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ.
Γελ απαηηεέηαη λα ζέγεηαη, αηνκηθΪ, ν έδηνο ν θαηαγγΫιισλ απφ ηελ πεξέπησζε θαθνδηνέθεζεο.
ΠξΫπεη, φκσο, λα Ϋρεη πξνεγεζεέ επηθνηλσλέα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιέηε κε ην εκπιεθφκελν φξγαλν (πρ κΫζσ επηζηνιάο).
Ζ θαηαγγειέα ζηνλ Δπξσπαέν Γηακεζνιαβεηά πξΫπεη λα ππνβιεζεέ εληφο δηεηίαο, αθφηνπ ν
ελδηαθεξφκελνο ιΪβεη γλψζε ησλ γεγνλφησλ, ζηα νπνέα βαζέδεηαη. Ζ θαηαγγειέα κπνξεέ λα ππνβιεζεέ κε απιά επηζηνιά ά ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ Ϋληππν. Ζ ειεθηξνληθά κνξθά ηνπ εληχπνπ θαηαγγειέαο εέλαη πξνζβΪζηκε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Δπξσπαένπ Γηακεζνιαβεηά:
http://www.euto-ombudsman.eu.int/form/el/default.htm. Ζ πξνζθπγά γέλεηαη ζε νπνηαδάπνηε
απφ ηηο επέζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, αθνχ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζδηνξέζεη ζαθψο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ην ζεζκηθφ φξγαλν ά ηελ ππεξεζέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ηελ
νπνέα θαηαγγΫιιεη θαη ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαγγειέαο ηνπ.
Πξνζνρή:
•
Ο Δπξσπαένο Γηακεζνιαβεηάο δελ κπνξεί λα επηιεθζεί θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ην εζληθφ,
ηνπηθφ ά πεξηθεξεηαθφ επέπεδν δηνέθεζεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ.
•
Ο Δπξσπαένο Γηακεζνιαβεηάο δελ επηιακβάλεηαη ππνζΫζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο ά επέ ησλ νπνέσλ Ϋρεη άδε απνθαλζεέ δηθαζηάξην.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Ζιεθηξ. Γ/λζε: http://www.euto-ombudsman.eu.int
Σαρ. Γ/λζε: 1, avenue du President- Robert- Schuman, B.P. 403,
FR-67001 Strasbourg Cedex
Σει.: (33) (0) 388172313
Φαμ: (33) (0) 388179062
E-mail:euro-ombudsman@europarl.eu.int
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα απφ ηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ κε Σξάπεδεο ή Δπελδπηηθέο Δηαηξείεο, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη:
6. ην Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ- Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ
(Βιέπε θεθάιαην Σα ΑκεΑ σο Καηαλαισηέο)
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ΧξΪξην εξγαζέαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ
Θεζκηθφ πιαίζην

Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1157/1981
ΑΓΠ/Γ2γ/1692/27-6-06 (ΦΔΚ 769/Β΄).

(ΦΔΚ

126/Α΄).

Απφθαζε

Σν σξάξην εξγαζίαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.

Τπνπξγνχ

ΔΓΓΑ

ΓΗ-

ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ππΪξρνπλ δχν σξΪξηα εξγαζέαο:
Α) Σν πξψην σξΪξην κε ψξα πξνζΫιεπζεο ζηηο 07.30π.κ. θαη απνρψξεζεο ζηηο 15.00κ.κ.
Β) Σν δεχηεξν σξΪξην κε ψξα πξνζΫιεπζεο ζηηο 09.00π.κ. θαη απνρψξεζεο ζηηο 16.30κ.κ.
Δμαηξέζεηο απφ ην σξάξην εξγαζίαο
Απφ ην παξαπΪλσ σξΪξην εξγαζέαο εμαηξνχληαη: α) ηα ΚΔΠ (γηα ηα νπνέα ηζρχεη ε ππνπξγηθά
απφθαζε ΓΗΑΓΠ/Γ2γ/νηθ24842/2005-ΦΔΚ 1744/Β΄), β) ηα θΫληξα πγεέαο θαη νη ππεξεζέεο πγεέαο
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, ηα λνζειεπηηθΪ ηδξχκαηα ηνπ ΔΤ, ηα θΫληξα πγεέαο θαη ηα
εηδηθΪ θΫληξα πγεέαο ηνπ ΔΤ, ηα εμσηεξηθΪ ηαηξεέα, ηα πνιπδχλακα ηαηξεέα, θαζψο θαη νη ινηπνέ
θνξεέο πνπ ζπλδΫνληαη κε ην ΔΤ, γ) ηα ηδξχκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο θαη ηα ζρνιεέα ησλ
ινηπψλ βαζκέδσλ ηεο δεκφζηαο εθπαέδεπζεο θαη ηΫινο, δ) ε Δζληθά Βηβιηνζάθε ηεο ΔιιΪδνο.
Δπέζεο, εμαηξνχληαη νη ππΪιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζε θπιαθΫο εξγαζέαο (βΪξδηεο) ηνπ
Δζληθνχ Σππνγξαθεένπ, ηεο Κξππηνγξαθηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη
νη ππΪιιεινη ηνπ θιΪδνπ νδεγψλ απηνθηλάησλ ηεο Δζληθάο Τπεξεζέαο Πιεξνθνξηψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε θπιαθΫο εξγαζέαο (βΪξδηεο).
Οη ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ
Ζ εέζνδνο ηνπ θνηλνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ππεξεζέεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α. α΄
θαη β΄ βαζκνχ επηηξΫπεηαη απφ 09.00π.κ. έσο 15.00κ.κ. θΪζε εξγΪζηκε εκΫξα.
ε νξηζκΫλεο ππεξεζέεο ηζρχεη πεξηνξηζκΫλν σξΪξην θνηλνχ, δειαδά απφ 12.00 έσο 14.30κ.κ.
Ζ εέζνδνο ηνπ θνηλνχ ζηα γξαθεέα πξσηνθφιινπ θαη ζηα Γξαθεέα Τπνδνράο Πνιηηψλ επηηξΫπεηαη απφ 07.30π.κ. έσο 15.00κ.κ. θΪζε εξγΪζηκε εκΫξα
Δηδηθφηεξεο ξπζκέζεηο πνπ θαζηεξψλνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο εηζφδνπ ηνπ θνηλνχ ηελ εκΫξα,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
ΔηδηθΪ, γηα ηηο Γεκφζηεο ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέαο (Γ.Ο.Τ.) θαη ηηο δεκφζηεο δηαρεηξέζεηο, ην
πΫξαο εηζφδνπ ηνπ θνηλνχ νξέδεηαη ζηηο 14.00κ.κ., ρσξέο λα ζέγεηαη ε θαζνξηζκΫλε ψξα Ϋλαξμεο
εηζφδνπ ηνπ θνηλνχ, πνπ ηζρχεη ζάκεξα.
Δμαηξέζεηο απφ ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ
Οη παξαπΪλσ ξπζκέζεηο δελ ηζρχνπλ γηα ηα Γξαθεέα Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ, ΠξνΫδξσλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιέσλ, Γηνηθεηψλ θαη Τπνδηνηθεηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη γηα ηελ Κεληξηθά
Τπεξεζέα ησλ Τπνπξγεέσλ Δζληθάο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ, γηα ηα νπνέα ηζρχνπλ νη εηδηθΪ θαζνξηδφκελεο απφ απηΪ, εκΫξεο θαη ψξεο ππνδνράο ηνπ θνηλνχ.
Οη αξγίεο θαη εκηαξγίεο
Οη εκΫξεο αξγέαο γηα φζνπο εξγΪδνληαη ζην Γεκφζην εέλαη:
Ζ 25ε Μαξηένπ.
Ζ 28ε Οθησβξένπ.
Ζ 1ε Ηαλνπαξένπ.
Σα ΘενθΪλεηα (6ε Ηαλνπαξένπ)
Ζ Καζαξά ΓεπηΫξα.
Ζ Μ. Παξαζθεπά.
Σν Μ. Ϊββαην.
Ζ δεχηεξε εκΫξα ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ.
Ζ δεχηεξε εκΫξα ηνπ ΠΪζρα.

Ζ 1ε Μαΐνπ.
Ζ εκΫξα ενξηάο ηνπ Αγένπ Πλεχκαηνο (ΓεπηΫξα ηεο Πεληεθνζηάο).
Ζ εκΫξα ενξηάο ηεο Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ (15 Απγνχζηνπ).
Γηα νξηζκΫλνπο θιΪδνπο ηνπ δεκνζένπ νξέδνληαη θαη Ϊιιεο εκΫξεο αξγέαο φπσο π.ρ. ησλ
Σξηψλ Ηεξαξρψλ (30 Ηαλνπαξένπ) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ε 17ε Ννεκβξένπ γηα
φζνπο εξγΪδνληαη ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα θαη ζηηο αλψηεξεο ζρνιΫο.
Οη εκέξεο εκηαξγίαο είλαη:
Ζ παξακνλά ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη
Ζ παξακνλά ηνπ ΝΫνπ ΄Δηνπο.
ηηο εκηαξγέεο νη ππεξεζέεο θιεέλνπλ λσξέηεξα θαηΪ δχν (2) ψξεο.
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Σα ΚΫληξα ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.)

Θεζκηθφ πιαίζην
Άξζξν 31 ηνπ Ν. 3013/2002, (ΦΔΚ102/Α΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ
11 ηνπ Ν. 3146/2003 (ΦΔΚ 125/Α΄).
Απνζηνιά ησλ ΚΔΠ εέλαη ε παξνρά δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαέσζε ππνζΫζεσλ ησλ πνιηηψλ ά θαη ησλ επηρεηξάζεσλ, απφ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο
ηειηθάο πξΪμεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο θαζ‟ χιελ αξκφδηεο ππεξεζέεο.
Σα ΚΔΠ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο, ζηηο Δληαέεο ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο, ζηνπο Γάκνπο θαη ζηηο Κνηλφηεηεο.
άκεξα ιεηηνπξγνχλ πεξέπνπ 1035 ΚΔΠ ζε φιε ηε ρψξα. Λεηηνπξγεέ, επέζεο, ΚΔΠ ζην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ (Αθαδεκέαο 3) θαη ε ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ησλ ΚΔΠ Ϋρεη ζπλδεζεέ κε 22
Πξνμελεέα ηεο Υψξαο ζην Δμσηεξηθφ, γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ απνδάκσλ Διιάλσλ.
Δηδηθφηεξα ηα ΚΔΠ Ϋρνπλ σο Ϋξγν:
•
Να ελεκεξψλνπλ θαη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο πνιέηεο γηα ηηο ελΫξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαέσζε δηνηθεηηθψλ ππνζΫζεσλ.
•
Να παξαιακβΪλνπλ αηηάζεηο πνιηηψλ γηα ηε δηεθπεξαέσζε ππνζΫζεψλ ηνπο απφ ηηο δεκφζηεο
ππεξεζέεο θαη λα θαηαρσξνχλ ηα ζρεηηθΪ ζηνηρεέα ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν. Δπέζεο, λα δηαζΫηνπλ
Ϋληππα αηηάζεσλ γηα δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ.
•
Να ειΫγρνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ αηηάζεσλ πνπ ππνβΪιινπλ νη πνιέηεο θαη ζε πεξέπησζε, πνπ γηα ηελ
δηεθπεξαέσζε κηαο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα δελ ππνβΪιινληαη καδέ κε ηελ αέηεζε, λα ηα αλαδεηνχλ θαη λα ηα παξαιακβΪλνπλ κε νπνηνλδάπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο, κεηΪ απφ ζρεηηθά εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ.
•
Να δηαβηβΪδνπλ πιάξεηο ηνπο θαθΫινπο ησλ ππνζΫζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαέσζά ηνπο ππεξεζέα κε νπνηνλδάπνηε πξφζθνξν ηξφπν.
•
Να παξΫρνπλ ππεξεζέεο επηθχξσζεο δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ, ζεψξεζεο γλεζένπ ππνγξαθάο,
ρνξάγεζεο παξαβφισλ, θηλεηψλ επηζάκσλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ.

Σα ΚΔΠ δηεθπεξαηψλνπλ ρέιηεο (1.000), πεξέπνπ, δηαθνξεηηθΫο δηαδηθαζέεο. Δέθνζη πΫληε
(25), πεξέπνπ, απφ απηΫο δηεθπεξαηψλνληαη κε ζχζηεκα on- line.
Σν σξΪξην ησλ πεξηζζφηεξσλ ΚΔΠ εέλαη πξσέ θαη απφγεπκα θαη ην Ϊββαην 8-2.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ΚΔΠ ζην δηθηπαθφ ηφπν ησλ ΚΔΠ πνπ εέλαη
www.kep.gov.gr, ά ζηε Γηεχζπλζε ΟξγΪλσζεο θαη Λεηηνπξγέαο ΚΔΠ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο &
ΑπνθΫληξσζεο, ζηε δηεχζπλζε Β. νθέαο 15- 106 74, Αζάλα,ηει.210-3393151,3393239, 3393226.
Γηα νπνηαδάπνηε πιεξνθνξέα κπνξεέηε, επέζεο, λα ηειεθσλάζεηε ζην ηειεθσληθφ ΚΫληξν
Γηνηθεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ: 1564, πνπ ιεηηνπξγεί 24 ψξεο, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα.

ΤΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ / ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

3.1

Τγεηνλνκηθά πεξέζαιςε αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Γεκνζένπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).

Γηθαηνχρνη:
Οη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζένπ θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο.
Δηδηθφηεξα:
•
Σα ηΫθλα Ϊκεζα αζθαιηζκΫλσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ αλαπεξέα εμάληα επηΪ ηνηο εθαηφ (67%) θαη Ϊλσ
δηαηεξνχλ ην δηθαέσκα γηα ιάςε παξνρψλ απφ ηνλ Ο.Π.Α.Γ. σο κΫιε νηθνγΫλεηαο, Ϋζησ θαη αλ
εξγΪδνληαη ά απαζρνινχληαη κε ζθνπφ βηνπνξηζηηθά εξγαζέα ά εξγαζηνζεξαπεέα ά απαζρνιεζηνζεξαπεέα. Ζ θαηΪ ηα αλσηΫξσ αληθαλφηεηα θξέλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο.
•
Σα αδΫιθηα Ϊκεζα αζθαιηζκΫλσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ αλαπεξέα εμάληα επηΪ ηνηο εθαηφ (67%) θαη
Ϊλσ, εθφζνλ δελ Ϋρνπλ έδην δηθαέσκα πεξέζαιςεο ζε Ϊιινλ αζθαιηζηηθφ θνξΫα θαη ην εθ πΪζεο
πεγάο εηάζην εηζφδεκα απηψλ, πξαγκαηηθφ, ηεθκαξηφ, απαιιαζζφκελν ά θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν, δελ ππεξβαέλεη ηελ εηάζηα ζπλνιηθά θαηψηεξε ζχληαμε γάξαηνο ηνπ Ο.Γ.Α.. Ζ θαηΪ ηα
αλσηΫξσ αληθαλφηεηα θξέλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο.
•
Σα Ϊηνκα κε κεζνγεηαθά, δξεπαλνθπηηαξηθά θαη κηθξν-δξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο απφ ηνπο γνλεέο ηνπο, ζηελ πεξέπησζε πεξηζηαζηαθάο θαη φρη κφληκεο
απαζρφιεζεο, κεηΪ απφ γλσκΪηεπζε ηαηξνχ αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δαπάλεο πεξίζαιςεο:
•
Κακέα ζπκκεηνρά δελ Ϋρνπλ γεληθΪ ζηηο δαπΪλεο πεξέζαιςεο εμαηηέαο ηεο λφζνπ ηνπο νη πΪζρνληεο
απφ λενπιαζκαηηθΫο αζζΫλεηεο, νη αηκνθαζαξφκελνη, νη κεηακνζρεπζΫληεο αζζελεέο, ηα Ϊηνκα πνπ
πΪζρνπλ απφ κεζνγεηαθά, δξεπαλνθπηηαξηθά θαη κηθξν-δξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα, θαζψο θαη νη κεηαγγηδφκελνη πΪζρνληεο απφ θΪζε εέδνπο ρξφληα βαξηΪ αλαηκέα.
•
Κακέα ζπκκεηνρά δελ θαηαβΪιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηηο θπζηθνζεξαπεέεο, ινγνζεξαπεέεο,
εξγνζεξαπεέεο θαη ςπρνζεξαπεέεο ζηελ πεξέπησζε ζπαζηηθνχ παηδηνχ.

•
Κακέα ζπκκεηνρά δελ Ϋρνπλ νη δηθαηνχρνη ζηε δεπηεξνβΪζκηα θξνληέδα πγεέαο εθφζνλ λνζειεχνληαη γηα ηελ αζζΫλεηΪ ηνπο, νη Ϋκκεζα αζθαιηζκΫλνη θαη ηα ζπληαμηνδνηνχκελα ηΫθλα πνπ πΪζρνπλ απφ αηκνξξνθηιέα, επηιεςέα, ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο, παξαπιεγέα, ηεηξαπιεγέα, ππνθπζηνγελά λαληζκφ, ςπρψζεηο, απηηζκφ, θαζψο επέζεο θη εθεέλνη πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη θπηηαξνζηαηηθΪ, αλνζνθαηαζηαιηηθΪ, ηλζνπιέλε ζηνλ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν δηαβάηε θαη εθεέλνη πνπ λνζειεχνληαη γηα κεηακφζρεπζε.
•
Κακέα ζπκκεηνρά δελ θαηαβΪιινπλ γεληθΪ ζηηο δαπΪλεο πεξέζαιςεο ηα παηδηΪ Ϋσο δεθαηεζζΪξσλ
(14) εηψλ ζπκπιεξσκΫλσλ πνπ πΪζρνπλ απφ ζνβαξά ζπγγελά ά επέθηεηε θαξδηνπΪζεηα θαη παξνπζηΪδνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο εμάληα επηΪ ηνηο εθαηφ (67%) θαη Ϊλσ.
3.1.1 Ηαηξηθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
•
Ζ ηαηξηθά πεξέζαιςε πεξηιακβΪλεη ηελ εμΫηαζε ζην ηαηξεέν ά ζην ζπέηη ηνπ αζζελνχο, εθφζνλ
απηφ εέλαη αλαγθαέν. Δπέζεο, πεξηιακβΪλεη ηηο ηαηξηθΫο πξΪμεηο πνπ εέλαη αλαγθαέεο γηα ηε δηΪγλσζε θαη ηε ζεξαπεέα ηνπ αζζελνχο.
•
Ζ πεξέζαιςε παξΫρεηαη απφ ηαηξνχο φισλ ησλ αλαγλσξηζκΫλσλ ζηελ ΔιιΪδα εηδηθνηάησλ, πνιπταηξεέα, ηκάκαηα εμσηεξηθψλ ηαηξεέσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη γεληθφηεξα κνλΪδεο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο πγεέαο ηνπ Π.Γ. 84/2001, νη νπνέεο Ϋρνπλ ηελ αληέζηνηρε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο. Ζ πεξέζαιςε παξΫρεηαη, επέζεο, θαη ζηα εμσηεξηθΪ ηαηξεέα ησλ λνζνθνκεέσλ, ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκεέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, ησλ ΚΫληξσλ Τγεέαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξεέσλ.
Γηαδηθαζία:
•
Ο αζθαιηζκΫλνο Ϋρεη δηθαέσκα δχν (2) επηζθΫςεσλ ην κάλα γηα θΪζε εηδηθφηεηα, αλΪινγα κε ηελ
πΪζεζά ηνπ, εθηφο ηεο παηδηαηξηθάο, γηα ηελ νπνέα ν αξηζκφο επηζθΫςεσλ αλΫξρεηαη ζε ηΫζζεξηο
(4) ην κάλα. Γηα επηζθΫςεηο Ϊλσ ηνπ αλσηΫξσ αξηζκνχ αλΪ κάλα ζε ηαηξφ έδηαο εηδηθφηεηαο, απαηηεέηαη Ϋγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηά ηαηξφ. ΔπηζθΫςεηο αηνκηθάο ά νκαδηθάο ςπρνζεξαπεέαο
ρνξεγνχληαη ζηνπο ελάιηθεο κΫρξη ηΫζζεξηο (4) ελ ζπλφισ ην κάλα, ελψ ζηνπο αλάιηθνπο νθηψ (8)
ελ ζπλφισ ην κάλα, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ειεγθηά ηαηξνχ.
3.1.2 Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο - Γηαδηθαζία:
Οη παξαθιηληθΫο εμεηΪζεηο εθηεινχληαη κε επηινγά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ζε:
•
Δξγαζηεξηαθνχο ηαηξνχο, φισλ ησλ αλαγλσξηζκΫλσλ ζηελ ΔιιΪδα αληέζηνηρσλ εηδηθνηάησλ, δηαγλσζηηθΪ εξγαζηάξηα, πνιπταηξεέα θαη γεληθφηεξα θνξεέο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο πγεέαο ηνπ
Π.Γ. 84/2001, πνπ Ϋρνπλ ηελ αληέζηνηρε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο θαη ζηα εμσηεξηθΪ εξγαζηάξηα ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκεέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, χζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηά

ηαηξνχ,
•
ΔμσηεξηθΪ ηαηξεέα ησλ Κξαηηθψλ ά Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκεέσλ, ησλ ΚΫληξσλ Τγεέαο θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ηαηξεέσλ, ρσξέο Ϋγθξηζε ειεγθηά ηαηξνχ.
3.1.3
Φπζηθνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, ςπρνζεξαπεία αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο - Γηαδηθαζία:
•
Οη θπζηθνζεξαπεέεο δηελεξγνχληαη ζηα ζπκβεβιεκΫλα εξγαζηάξηα θπζηθνζεξαπεέαο, θπζηθνζεξαπεπηάξηα θαη εξγαζηάξηα θπζηθάο ηαηξηθάο θαη απνθαηΪζηαζεο, ζηα αληέζηνηρα εξγαζηάξηα θιηληθψλ
θαη ζεξαπεπηεξέσλ, θαζψο θαη ζηα θξαηηθΪ λνζνθνκεέα θαη ζηα θΫληξα απνθαηΪζηαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ., χζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηά ηαηξνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ πξνβιΫπεηαη παξαπνκπά ζε Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
Δέλαη ππνρξεσηηθά ε αλαγξαθά ηεο παξερφκελεο θπζηθνζεξαπεέαο ζε εληνιά βηβιηαξένπ, αιιηψο
δελ απνδέδεηαη ε ζρεηηθά δαπΪλε.
•
ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε γλσκΪηεπζε ηνπ ζεξΪπνληα ηαηξνχ, ζηελ
νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ε πΪζεζε θαη ε αδπλακέα κεηαθέλεζεο ηνπ αζζελά, χζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηνπ
αξκφδηνπ ειεγθηά ηαηξνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θπζηθνζεξαπεέεο
ζηελ νηθέα ηνπ αζζελνχο.
•
ε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ζνβαξΪ θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα, φπσο παξαπιεγέεο, ηεηξαπιεγέεο
θ.ι.π., εθφζνλ ην ζπληζηΪ εηδηθεπκΫλνο ηαηξφο αλΪινγεο εηδηθφηεηαο λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη
κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, κπνξεέ λα ρνξεγνχληαη κΫρξη εμάληα
(60) πξΪμεηο ζπλνιηθΪ ην κάλα γηα θΪζε κΫξνο θαη γηα Ϋλα (1) ρξφλν θαη, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη
βειηέσζε ηνπ αζζελνχο, κπνξεέ λα επαλαιεθζνχλ γηα Ϋλα (1) αθφκε ρξφλν. ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ
πξψηνπ Ϋηνπο, ζην παξαπεκπηηθφ ηνπ εηδηθεπκΫλνπ ηαηξνχ αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, πξΫπεη λα δηθαηνινγεέηαη πιάξσο ε αλΪγθε ζπλΫρηζεο ηεο θπζηθνζεξαπεέαο, κε
πεξηγξαθά ησλ κΫρξη ηφηε απνηειεζκΪησλ ηεο ζεξαπεέαο θαη ηνπ πξνζδφθηκνπ απνθαηΪζηαζεο.
ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηεο δηεηέαο, ρνξεγεέηαη ζπληεξεηηθά αγσγά φπσο ζηηο θνηλΫο θαη ρξφληεο παζάζεηο. ε πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ πΪζρνπλ απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο ηζρχνπλ ηα παξαπΪλσ κε ηε δηαθνξΪ φηη, κεηΪ ηελ πΪξνδν ηεο δηεηέαο απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ζεξαπεέαο, ρνξεγνχληαη
ηξηΪληα (30) ζπλνιηθΪ πξΪμεηο ην κάλα κεηΪ απφ γλσκΪηεπζε Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηζρχνο ελφο (1) Ϋηνπο.
•
ε ακηγά πεξηζηαηηθΪ θηλεηηθψλ πξνβιεκΪησλ ρνξεγνχληαη κΫρξη νγδφληα (80) θπζηθνζεξαπεπηηθΫο πξΪμεηο ζπλνιηθΪ ην κάλα γηα θΪζε κΫξνο, δειαδά κΫρξη εέθνζη (20) πξΪμεηο αλΪ εέδνο. ε λνεηηθΪ πξνβιάκαηα θαη απηηζκφ, κΫρξη εθαηφλ εέθνζη (120) πξΪμεηο ζεξαπεέαο (ινγνζεξαπεέα - εξγνζεξαπεέα - θπζηθνζεξαπεέα) ζπλνιηθΪ ην κάλα, δειαδά κΫρξη εέθνζη (20) πξΪμεηο αλΪ εέδνο,
εθηφο ηεο ςπρνζεξαπεέαο, γηα ηελ νπνέα πξνβιΫπνληαη νθηψ (8) ην κάλα θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθάο
γνλΫσλ, γηα ηελ νπνέα πξνβιΫπνληαη ηΫζζεξηο (4) ην κάλα. ε κηθηΪ πεξηζηαηηθΪ, θηλεηηθψλ θαη

λνεηηθψλ ά ςπρνλνεηηθψλ πξνβιεκΪησλ, ρνξεγνχληαη κΫρξη εθαηφλ εμάληα (160) ζεξαπεπηηθΫο
πξΪμεηο εηδηθάο αγσγάο θαη θπζηθνζεξαπεέαο ζπλνιηθΪ γηα φια ηα κΫιε ηνπ ζψκαηνο (ινγνζεξαπεέα - εξγνζεξαπεέα - θπζηθνζεξαπεέα) ην κάλα, δειαδά κΫρξη εέθνζη (20) πξΪμεηο αλΪ εέδνο, εθηφο ηεο ςπρνζεξαπεέαο, γηα ηελ νπνέα πξνβιΫπνληαη νθηψ (8) ην κάλα θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθάο
γνλΫσλ, γηα ηελ νπνέα πξνβιΫπνληαη ηΫζζεξηο (4) ην κάλα. ε ακηγά πεξηζηαηηθΪ θσθαιαιέαο κεγΪινπ βαζκνχ (λεπξναηζζεηάξηνο βαξεθνΐα Ϊλσ ηνπ 80%) κΫρξη εέθνζη (20) πξΪμεηο ινγνζεξαπεέαο ην κάλα. Σα πξφζσπα ησλ αλσηΫξσ πεξηπηψζεσλ δχλαληαη λα ζπλερέζνπλ ηηο ζεξαπεπηηθΫο πξΪμεηο κεηΪ ην δΫθαην φγδνν (18 ν) Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο, χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε εηδηθεπκΫλνπ ηαηξνχ θξαηηθνχ ά παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκεένπ αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη θαηφπηλ εγθξέζεσο ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο. Σν ζχλνιν ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξΪμεσλ δελ
κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην άκηζπ απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο εηδηθΫο πεξηπηψζεηο.
•
ε παηδηΪ κε καζεζηαθΫο δπζθνιέεο ρνξεγνχληαη κΫρξη εέθνζη (20) ινγνζεξαπεέεο ην κάλα, κΫρξη
ηελ ειηθέα ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ, κε γλσκΪηεπζε ηαηξνχ θξαηηθνχ ά παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκεένπ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ, ςπρηΪηξνπ, παηδνςπρηΪηξνπ ά αλαπηπμηνιφγνπ, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε
ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
3.1.4 Δηδηθή αγσγή ηέθλσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο - Γηαδηθαζία:
Καιχπηνληαη δαπΪλεο εηδηθάο αγσγάο γηα παηδηΪ αζθαιηζκΫλσλ ζε εηδηθΪ εθπαηδεπηάξηα θαη
ηδξχκαηα πεξέζαιςεο, γηα Ϊηνκα κε απηηζκφ, κε βαξηΪ λνεηηθά ά ζσκαηηθά αλαπεξέα, ζχκθσλα κε
ην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηηκνιφγην (ηξνθεέα, λνζάιηα). Ζ δαπΪλε απηά θαηαβΪιιεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθά
γλσκΪηεπζε εηδηθνχ ηαηξνχ, Ϋγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηά ηαηξνχ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη Ϋθδνζε ζρεηηθάο απφθαζεο εηζαγσγάο. Ζ δαπΪλε απηά πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ ζεξαπεηψλ.
3.1.5
Παξνρή ζεξαπεπηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ, νξζνπεδηθψλ κέζσλ & πξνζέζεσλ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Ο Ο.Π.Α.Γ. παξΫρεη ζηνπο Ϊκεζα ά Ϋκκεζα αζθαιηζκΫλνπο ηνπ ηα ελδεδεηγκΫλα πξνο απνθαηΪζηαζε ηεο πγεέαο ηνπο ά πξνο αλαθνχθηζε απφ ηε λνζεξά ηνπο θαηΪζηαζε ζεξαπεπηηθΪ, δηαγλσζηηθΪ, νξζνπεδηθΪ κΫζα θαη πξνζΫζεηο, βΪζεη θξαηηθνχ ηηκνινγένπ. Σα εέδε γηα ηα νπνέα δελ
ππΪξρεη θξαηηθφ ηηκνιφγην θνζηνινγνχληαη κε θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Π.Α.Γ.
Με φκνηα απφθαζε ραξαθηεξέδνληαη ζε ζπλάζε θαη κε ζπλάζε.
Γηαδηθαζία αλά είδνο παξνρήο:
•
Σα ζεξαπεπηηθΪ κΫζα θαη νη πξνζΫζεηο πνπ ρνξεγνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο λνζειεέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ρξεψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ λνζειεέαο ηνπ πνπ ππνβΪιιεηαη απφ ην λνζνθνκεέν ά
ηελ θιηληθά.
•

Ζ ρνξάγεζε ζεξαπεπηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ νξζνπεδηθψλ κΫζσλ θαη πξνζΫζεσλ εθηφο λνζειεέαο
γέλεηαη σο εμάο:
α)
Σα ζπλάζε εέδε ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε ηνπ εηδηθνχ κε ηελ πΪζεζε ζεξΪπνληα ηαηξνχ θαη Ϋγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ Ο.Π.Α.Γ.
β)
Σα κε ζπλάζε εέδε ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε γλσκΪηεπζε εηδηθεπκΫλνπ ηαηξνχ αληέζηνηρνπ κε ηελ πΪζεζε Σκάκαηνο Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ θαη Ϋγθξηζε ηνπ
αξκφδηνπ ειεγθηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ Ο.Π.Α.Γ.
γ)
ΑθνπζηηθΪ βαξεθνΐαο γηα βαξάθνα παηδηΪ αζθαιηζκΫλα ζηνλ Ο.Π.Α.Γ., κε πνζνζηφ θψθσζεο
πΪλσ απφ 80%, ρνξεγνχληαη αλΪ δηεηέα θαη γηα Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνπο θαη ζπληαμηνδνηνχκελεο
ράξεο κε βαξεέαο κνξθάο λεπξναηζζεηάξηνπ βαξεθνΐαο, αλΪ πεληαεηέα, κεηΪ απφ εκπεξηζηαησκΫλε γλσκΪηεπζε ηαηξνχ Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ εηδηθφηεηαο ΧΡΛ θαη Ϋγθξηζε
ειεγθηά ηαηξνχ. ηνπο ελάιηθεο ρνξεγεέηαη Ϋλα (1) αθνπζηηθφ, ελψ ζηα παηδηΪ δχλαηαη λα ρνξεγεζνχλ δχν (2) αθνπζηηθΪ. Ζ δαπΪλε δελ δχλαηαη λα ππεξβαέλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ γηα ην αθνπζηηθφ ησλ ελειέθσλ θαη ηα ηεηξαθφζηα (400) επξψ γηα θΪζε αθνπζηηθφ παηδηψλ.
δ)
ΟξζνπεδηθΪ εέδε ρνξεγνχληαη κεηΪ ηελ πΪξνδν δηεηέαο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνκάζεηα. Δμαηξνχληαη ηα παηδηθΪ ππνδάκαηα θαη νη θεδεκφλεο ζθνιέσζεο θαη θχθσζεο γηα παηδηΪ θαη εθάβνπο
κΫρξη δεθανθηψ (18) εηψλ, ηα νπνέα ρνξεγνχληαη κεηΪ ηελ πΪξνδν ελφο (1) Ϋηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνκάζεηα απηψλ. Σα νξζνπεδηθΪ εέδε ρνξεγνχληαη ζηνπο ηεηξαπιεγηθνχο θαη παξαπιεγηθνχο αζζελεέο ρσξέο ζπκκεηνρά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
ε)
ηξψκαηα θαηαθιέζεσο ρνξεγνχληαη ζε καθξνρξφληα θαηΪθνηηνπο αζζελεέο αλΪ ηξηεηέα, κεηΪ απφ
ζρεηηθά γλσκΪηεπζε ηνπ ζεξΪπνληα ηαηξνχ θαη Ϋγθξηζε ηνπ ειεγθηά ηαηξνχ. Ζ ζρεηηθά δαπΪλε δελ
δχλαηαη λα ππεξβαέλεη ηα εθαηφλ εέθνζη (120) επξψ.
ζη)
Υεηξνθέλεην απιφ ακαμέδην ά ακαμέδην ειαθξνχ ηχπνπ ρνξεγεέηαη ζηνπο πΪζρνληεο απφ αθξσηεξηαζκφ ησλ θΪησ Ϊθξσλ ά παξαπιεγέα ά απφ βαξεέεο λεπξνινγηθΫο παζάζεηο κε θηλεηηθά αλαπεξέα νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη Ϊλσ, αλΪ πεληαεηέα, κεηΪ απφ γλσκΪηεπζε εηδηθεπκΫλνπ ηαηξνχ
Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ αληέζηνηρεο θιηληθάο θαη Ϋγθξηζε ειεγθηά ηαηξνχ. Γηα ην
απιφ ακαμέδην εγθξέλεηαη δαπΪλε κΫρξη ηεηξαθφζηα (400) επξψ, ελψ γηα ην ακαμέδην ειαθξνχ ηχπνπ εγθξέλεηαη δαπΪλε κΫρξη ρέιηα εθαηφ (1100) επξψ. Ζιεθηξνθέλεην ακαμέδην ρνξεγεέηαη εθΪπαμ
ζε ελάιηθεο θαη αλΪ πεληαεηέα ζε παηδηΪ πνπ πΪζρνπλ απφ ηεηξαπιεγέα ά απφ αζζΫλεηεο νη νπνέεο Ϋρνπλ ην έδην απνηΫιεζκα κε ηελ ηεηξαπιεγέα. Ζ ρνξάγεζε γέλεηαη κεηΪ απφ γλσκΪηεπζε
ηαηξνχ αληέζηνηρεο θιηληθάο Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ, Ϋγθξηζε δχν (2) ειεγθηψλ
ηαηξψλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ. θαη ε ζρεηηθά δαπΪλε δελ δχλαηαη λα ππεξβαέλεη ηα ηΫζζεξηο ρηιηΪδεο (4000)
επξψ.
δ)
Ζιεθηξνθέλεην πνδάιαην ελεξγεηηθάο θαη παζεηηθάο θηλεζηνζεξαπεέαο ρνξεγεέηαη ζε ηεηξαπιεγηθνχο αζζελεέο, εθΪπαμ, κεηΪ απφ γλσκΪηεπζε δηεπζπληά Ννζνθνκεένπ (Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ) αληέζηνηρνπ Σκάκαηνο θαη Ϋγθξηζε ειεγθηά ηαηξνχ. Ζ ζρεηηθά δαπΪλε δελ δχλαηαη λα ππεξβαέλεη ηα ρέιηα επηαθφζηα (1700) επξψ.
ε)

ΣερλεηΪ βνεζάκαηα ηπθιψλ θαη θσθψλ ρνξεγνχληαη ρσξέο ζπκκεηνρά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ, εθΪπαμ θαη σο εμάο: ζηνπο ηπθινχο Ϋλα (1) κπαζηνχλη θαη ζηνπο θσθνχο Ϋλα (1) αλαινγηθφ ξνιφη.
ζ)
ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηψκελνπο αζζελεέο ρνξεγνχληαη ηα εμάο εέδε: κέα αληιέα ζπλερνχο Ϋγρπζεο
ηλζνπιέλεο, αλΪ πΫληε (5) Ϋηε, Ϋλα θνπηέ ειΫγρνπ θεηφλεο, αλΪ Ϋηνο θαη αλαιψζηκα πιηθΪ αμέαο
κΫρξη δηαθνζέσλ (200) επξψ αλΪ κάλα. Σα παξαπΪλσ εέδε ρνξεγνχληαη κε ηελ εμάο δηαδηθαζέα
(απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Π.Α.Γ. ηεο 2.6.2004, αξ. πξαθηηθνχ 123): α) γλσκΪηεπζε γηα ηελ αλΪγθε
ηνπνζΫηεζεο ηεο θνξεηάο αληιέαο, αηηηνινγεκΫλε θαη ηεθκεξησκΫλε επαξθψο, απφ δηαβεηνινγηθφ
ηαηξεέν ά ΚΫληξν Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ ηεο ρψξαο, ζην νπνέν ππεξεηεέ εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ ζηελ ηνπνζΫηεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κε αληιέα ηλζνπιέλεο
θαη βεβαέσζε γηα ηελ αδπλακέα ξχζκηζεο ηνπ ζαθραξψδε δηαβάηε κεηΪ απφ λνζειεέα ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκεέν, β) Ϋθδνζε απφθαζεο ρνξάγεζεο απφ ηε Γ2 Γ/λζε Τγεηνλνκηθάο Πεξέζαιςεο ηνπ Ο.Π.Α.Γ., χζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηεο Δπηηξνπάο ησλ αληιηψλ Ϋγρπζεο ηλζνπιέλεο ηνπ ΚΔΤ. Γηα ηελ απφδνζε ηεο ζρεηηθάο δαπΪλεο εέλαη απαξαέηεηε ε αλαγξαθά ηεο ζην βηβιηΪξην πγεέαο ηνπ αζζελνχο. Σα παξαπΪλσ ρνξεγνχληαη ρσξέο ζπκκεηνρά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
• πνπ δελ αλαθΫξεηαη κε ζπκκεηνρά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ζηε δαπΪλε, απηά εέλαη 25%.
3.1.6 Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 7 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Ζ λνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε πεξηιακβΪλεη ηε λνζειεέα ηνπ πΪζρνληνο, ηελ ελδηαέηεζά ηνπ, ηελ
νπνηαζδάπνηε θχζεσο ηαηξηθά, λνζειεπηηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξνο απηφλ ζπλδξνκά θαη, εηδηθφηεξα, ηε δΫνπζα αγσγά θαη ζεξαπεέα θαη απνθαηΪζηαζε ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ αλαπεξηψλ ά λνζεξψλ ελ γΫλεη θαηαζηΪζεσλ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαέεο ζπλάζεηο ά εηδηθΫο ζεξαπεέεο, παξαθιηληθΫο
εμεηΪζεηο, θΪξκαθα, εηδηθΪ ζεξαπεπηηθΪ κΫζα θαη πξνζΫζεηο θαη πξαγκαηνπνηεέηαη ζε λνζειεπηηθΪ
ηδξχκαηα, ζεξαπεπηάξηα, λνζειεπηάξηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα θαη ηδησηηθΫο θιηληθΫο.
Γηαδηθαζία:
•
Ζ λνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε παξΫρεηαη ζηε ζΫζε πνπ δηθαηνχηαη ν αζθαιηζκΫλνο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
•
Ο Ο.Π.Α.Γ. γηα ηε λνζειεέα ησλ αζθαιηζκΫλσλ ηνπ θαηαβΪιιεη λνζάιην κΫρξη ην χςνο απηνχ πνπ
ηζρχεη θΪζε θνξΪ γηα ηα ΚξαηηθΪ ά ΠαλεπηζηεκηαθΪ Ννζνθνκεέα, ηα λνζειεπηηθΪ ηδξχκαηα κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα θαη ηηο ηδησηηθΫο θιηληθΫο.
•
Ζ εηζαγσγά ζηα ΚξαηηθΪ Ννζνθνκεέα γέλεηαη χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε ηνπ ζεξΪπνληα ηαηξνχ θαη
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ βηβιηαξένπ ηνπ αζζελνχο ζην λνζειεπηηθφ έδξπκα.
•
Ζ εηζαγσγά ηνπ αζζελνχο ζε λνζειεπηηθΪ ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα θαη ηδησηηθΫο θιηληθΫο, γέλεηαη κε εηζηηάξην πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τ.Π.Α.Γ. ηνπ ηφπνπ πνπ ζα λνζειεπηεέ ν
αζζελάο, κεηΪ απφ ηαηξηθά γλσκΪηεπζε. Απφθαζε εηζαγσγάο πνπ δελ Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ Ϋθδνζά ηεο θαζέζηαηαη Ϊθπξε. ε πεξέπησζε Ϋθηαθηεο εηζαγσγάο, ην εηζηηάξην ρνξεγεέηαη εθ ησλ πζηΫξσλ, εληφο ζαξΪληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα εηζαγσγάο.
ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε, ε θιηληθά ά νη νηθεένη ηνπ αζζελνχο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέζνπλ

πιάξσο αηηηνινγεκΫλε ηαηξηθά γλσκΪηεπζε γηα ην Ϋθηαθην ηεο εηζαγσγάο θαη ην βηβιηΪξην αζζελεέαο
ηνπ αζθαιηζκΫλνπ. ε πεξέπησζε πνπ παξΫιζεη ε παξαπΪλσ πξνζεζκέα, ν αζθαιηζκΫλνο θαιχπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα αλαγγειέαο ηεο εηζαγσγάο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 48ψξνπ, δελ
ιακβΪλνληαη ππφςε νη επέζεκεο αξγέεο ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ. ε πεξέπησζε κε εγθξέζεσο
απφ ηνλ ειεγθηά ηαηξφ παξΫρεηαη ην δηθαέσκα πξνζθπγάο ζηελ Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
•
Οη αζζελεέο πνπ πΪζρνπλ απφ ζνβαξά αζζΫλεηα θαη λνζειεχνληαη ζε Κξαηηθφ Ννζνθνκεέν κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηνχλ, κε δαπΪλεο ηνπ Ο.Π.Α.Γ., απνθιεηζηηθά λνζνθφκα θαηΪ ηηο λπρηεξηλΫο ψξεο θαη
γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κΫρξη δΫθα πΫληε (15) εκεξψλ ζπλερνχο λνζειεέαο. ΜεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, εέλαη δπλαηά ε παξΪηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ κΫρξη δΫθα (10) επηπιΫνλ εκΫξεο γηα θΪζε λνζειεέα. Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δαπΪλεο ρξεζηκνπνέεζεο απνθιεηζηηθάο λνζνθφκαο, απαηηνχληαη: α) πιάξσο αηηηνινγεκΫλε γλσκΪηεπζε ηνπ δηεπζπληά ηεο θιηληθάο πνπ λνζειεχεηαη ν αζζελάο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη πΪζρεη απφ ζνβαξά αζζΫλεηα, γηα ηελ νπνέα επηβΪιιεηαη ηαηξηθΪ ε ρξεζηκνπνέεζε απνθιεηζηηθάο λνζνθφκαο, β) απφδεημε δαπΪλεο ρξάζεο απνθιεηζηηθάο λνζνθφκαο, ζεσξεκΫλε απφ ηνλ πξντζηΪκελν ηεο λνζειεπηηθάο ππεξεζέαο θαη θΫξνπζα
ηε ζθξαγέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ. Γελ αλαγλσξέδεηαη δαπΪλε απνθιεηζηηθάο λνζνθφκαο γηα λνζειεέα
ζε ζεξαπεπηάξηα ρξνλέσλ παζάζεσλ, ζε λεπξνςπρηαηξηθΪ ζεξαπεπηάξηα, ζε ηδησηηθΫο θιηληθΫο θαη γηα
λνζειεέα ηνπ αζζελνχο ζην ζπέηη ηνπ. Σν πνζφ πνπ θαηαβΪιιεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Α.Γ. σο ακνηβά απνθιεηζηηθάο λνζνθφκαο θαζνξέδεηαη θΪζε θνξΪ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
3.1.7 Καη’ νίθνλ λνζειεία αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 7 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο - Γηαδηθαζία:
Αζζελεέο νη νπνένη Ϋρνπλ εηζαρζεέ ζηα λνζνθνκεέα ηνπ Δ..Τ., ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ, ηνπ
Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ζην Ν.Η.Μ.Η.Σ.. ά ζε ζπκβεβιεκΫλεο ηδησηηθΫο
θιηληθΫο, πξνθεηκΫλνπ λα απνζεξαπεπηνχλ, επηηξΫπεηαη, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ειεγθηά ηαηξνχ, λα
ζπλερέζνπλ ηε λνζειεέα ηνπο ζην ζπέηη, εθφζνλ ππΪξρνπλ αληέζηνηρεο ππεξεζέεο ζηα πξναλαθεξζΫληα ηδξχκαηα. Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα απηάο ηεο λνζειεέαο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηε κέα (1)
εβδνκΪδα. Καη‟ εμαέξεζε, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, ν ρξφλνο
απηφο κπνξεέ λα ηξηπιαζηαζηεέ. Σν χςνο ηεο ακνηβάο απηάο ηεο ππεξεζέαο νξέδεηαη ζην άκηζπ ηνπ
αληέζηνηρνπ θιεηζηνχ λνζειένπ ηεο γ‟ ζΫζεο. Γηα ηελ παξνρά ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ππεξεζέαο, απαηηεέηαη εηδηθά ζχκβαζε κεηαμχ Ο.Π.Α.Γ. θαη ηνπ αληέζηνηρνπ Σκάκαηνο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.
3.1.8 Ννζειεία ζην εμσηεξηθφ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 8 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Οη αζθαιηζκΫλνη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. δηθαηνχληαη λνζειεέαο ζην εμσηεξηθφ ζηηο παξαθΪησ πεξηπηψζεηο:
α)
ΔΪλ ε δηΪγλσζε ά ε ζεξαπεέα ζνβαξάο λφζνπ δελ κπνξεέ λα γέλεη ζε δεκφζην ά ηδησηηθφ ζεξαπεπηάξην ηεο ΔιιΪδαο, ιφγσ Ϋιιεηςεο ησλ θαηΪιιεισλ επηζηεκνληθψλ κΫζσλ ά ηαηξψλ πνπ δηαζΫηνπλ ηε γλψζε θαη εκπεηξέα, θαη εέλαη γλσζηφ φηη ε αληέζηνηρε δηΪγλσζε θαη ζεξαπεέα γέλεηαη

ζην εμσηεξηθφ θαη δελ απνηειεέ πεηξακαηηθά κΫζνδν.
β) ηαλ ππεξεηνχλ ά βξέζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθά Ϊδεηα ζην εμσηεξηθφ.
γ) Δθφζνλ δηακΫλνπλ κφληκα ζην εμσηεξηθφ.
δ)
Δθφζνλ βξέζθνληαη πξνζσξηλΪ θαη γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ζην εμσηεξηθφ θαη πξνζθεξζνχλ ζε
απηνχο πγεηνλνκηθΫο ππεξεζέεο ιφγσ βέαηνπ, αηθλέδηνπ θαη αλαπφηξεπηνπ ζπκβΪληνο.
Γηθαηνινγεηηθά - Γηαδηθαζία:
•
Γηα ηελ πεξέπησζε α΄: ΓλσκΪηεπζε Γ/ληά ηεο αξκφδηαο θιηληθάο Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ
Ννζνθνκεένπ ηεο ΔιιΪδαο ζηελ νπνέα πηζηνπνηεέηαη ε χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζΫζεσλ θαη αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Δηδηθάο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο Αζελψλ ά Θεζζαινλέθεο. Σε ζρεηηθά απφθαζε εθδέδεη ν Πξφεδξνο ά ν Γεληθφο Γ/ληάο ηνπ Ο.Π.Α.Γ..
•
Γηα ηελ πεξέπησζε β΄: ε πεξέπησζε λνζειεέαο ζε Ϊιιε ρψξα εθηφο εθεέλεο ζηελ νπνέα ππεξεηεέ
ν αζθαιηζκΫλνο, απαηηεέηαη φκνηα απφθαζε θαη κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο κε εθεέλε ηεο πεξέπησζεο α‟, ζηελ νπνέα δηθαηνινγεέηαη ε λνζειεέα ζε Ϊιιε ρψξα.
•
Γηα ηελ πεξέπησζε γ΄: 1) ζνη δηακΫλνπλ κφληκα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. αζθαιέδνληαη ππνρξεσηηθΪ κε
ηα θνηλνηηθΪ Ϋληππα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ: αέηεζε, πηζηνπνηεηηθφ κνλέκνπ θαηνηθέαο θαη
θαηΪζεζε ηνπ βηβιηαξένπ αζζελεέαο, 2) ζνη δηακΫλνπλ ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ., ηνπο απνδέδνληαη
δαπΪλεο ΔιιΪδαο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ: αέηεζε, πηζηνπνηεηηθφ κνλέκνπ θαηνηθέαο θαη
πξσηφηππα ηηκνιφγηα -απνδεέμεηο - γλσκαηεχζεηο, ζεσξεκΫλα απφ ειιεληθά πξνμεληθά ά πξεζβεπηηθά αξρά θαη κεηαθξαζκΫλα.
•
Γηα ηελ πεξέπησζε δ΄: Ζ γελφκελε λνζειεέα αλαγλσξέδεηαη εθ ησλ πζηΫξσλ, χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε ηεο παξαπΪλσ Δηδηθάο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, ζηελ νπνέα αηηηνινγεέηαη απαξαέηεηα ε
αλαγθαηφηεηα ηεο Ϊκεζεο θαη επηβεβιεκΫλεο λνζειεέαο. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη βξέζθνληαη ζηελ
Δ.Δ., ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ Δπξσπατθά ΚΪξηα ΑζθΪιηζεο ΑζζΫλεηαο (Δ.Κ.Α.Α.). ε πεξέπησζε
κε ρξάζεο ηεο, αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο,
δει. θνζηνιφγεζε δαπαλψλ απφ ηνλ αξκφδην θνξΫα ηεο ρψξαο λνζειεέαο θαη απφδνζε ηεο δαπΪλεο φπσο νξέδεηαη απφ απηφλ. Γελ απαηηεέηαη Ϋγθξηζε ηεο Δηδηθάο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο θαη
γηα ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε απφ ειιεληθά αξρά. Σα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη κεηαθξαζκΫλα.
•
Γηα ηελ παξαπνκπά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ζηελ Δηδηθά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά πξνζθνκέδεηαη ζηελ
αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Ο.Π.Α.Γ. ην αηνκηθφ βηβιηΪξην λνζειεέαο ηνπ θαη ε αηηηνινγεκΫλε γλσκΪηεπζε δηεπζπληά Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ ηεο ΔιιΪδνο αλΪινγεο εηδηθφηεηαο,
ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη ε πΪζεζε ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ην φηη ε ζεξαπεέα δελ κπνξεέ λα γέλεη
ζηελ ΔιιΪδα. ΠξνθεηκΫλνπ γηα κεηακφζρεπζε, καδέ κε ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδεηαη
θαη ε γλσκΪηεπζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ.
•
ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε λνζειεέα εγθξέλεηαη γηα Κξαηηθφ Ννζνθνκεέν, ην νπνέν δΫρεηαη ην Ϋληππν
Δ112. ε πεξέπησζε πνπ ν αζζελάο λνζειεπζεέ ζε ηδησηηθά πηΫξπγα θξαηηθνχ λνζνθνκεένπ φπνπ
ην Δ112 δελ γέλεηαη απνδεθηφ, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε ηνπ λνζνθνκεένπ, ζηελ νπνέα

ζα αλαθΫξεηαη φηη «ε ηδησηηθά πηΫξπγα εέλαη εληαγκΫλε νξγαληθΪ ζην λνζνθνκεέν θαη δελ ιεηηνπξγεέ απηφλνκα». ΠαηδηΪ κΫρξη ηελ ειηθέα ησλ δεθαηεζζΪξσλ (14) εηψλ ζπκπιεξσκΫλσλ δχλαληαη
λα λνζειεπζνχλ θαη ζε ηδησηηθνχο θνξεέο. ε ηδηαέηεξα εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν αζζελάο
ρξεηΪδεηαη Ϊκεζε λνζειεέα ε νπνέα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Δηδηθά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά, δχλαηαη λα παξαζρεζεέ λνζειεέα ζε ηδησηηθνχο θνξεέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.
•
ζνλ αθνξΪ ζηε λνζειεέα ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. (π.ρ. Ζ.Π.Α.), φπνπ δελ ππΪξρνπλ θξαηηθΪ λνζνθνκεέα κε ηελ ειιεληθά Ϋλλνηα ηνπ φξνπ, ηα λνζνθνκεέα πξΫπεη λα εέλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, νκνζπνλδηαθΪ ρξεκαηνδνηνχκελα ά παλεπηζηεκηαθΪ.
•
ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ν αζζελάο κεηΫβε ζην εμσηεξηθφ γηα λα ππνβιεζεέ ζε ζεξαπεέα
ρσξέο λα Ϋρεη ηελ αληέζηνηρε γλσκΪηεπζε δηεπζπληά ηεο αξκφδηαο θιηληθάο Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ ηεο ΔιιΪδαο θαη ρσξέο λα Ϋρεη παξαπεκθζεέ ζηελ Δηδηθά Τγεηνλνκηθά
Δπηηξνπά, ηφηε δχλαηαη λα αλαγλσξηζηεέ εθ ησλ πζηΫξσλ ε λνζειεέα, εθφζνλ γλσκαηεχζεη ζεηηθΪ
ε αληέζηνηρε Δπηηξνπά. ηελ πεξέπησζε απηά, εγθξέλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.., δαπΪλεο λνζειεέαο κΫρξη ηνπ πεληαπιΪζηνπ ησλ δαπαλψλ νη νπνέεο ζα πξνΫθππηαλ αλ ν αζζελάο λνζειεπφηαλ ζε Κξαηηθφ Ννζνθνκεέν ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ
ηηο δαπΪλεο πνπ Ϋθαλε ν αζθαιηζκΫλνο ζην Ννζνθνκεέν ηνπ εμσηεξηθνχ.
•
Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ λνζειεέαο ζην εμσηεξηθφ απαηηνχληαη ηα θΪησζη δηθαηνινγεηηθΪ: α) πιάξεο ηζηνξηθφ λνζειεέαο ζην Ννζνθνκεέν θαη β) ηα θαηΪ πεξέπησζε ζηνηρεέα θαη εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο. Σα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ πξΫπεη λα εέλαη επηθπξσκΫλα απφ ην νηθεέν Διιεληθφ
Πξνμελεέν θαη κεηαθξαζκΫλα ζηελ ειιεληθά εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλεχξεζεο δφηε.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
ΓαπΪλεο λνζειεέαο ζην εμσηεξηθφ ζεσξνχληαη:
•
Σα εηζηηάξηα κεηΪβαζεο θαη επηζηξνθάο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ηπρφλ αλαγθαένπ, κεηΪ απφ γλσκΪηεπζε ηεο Δηδηθάο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, ζπλνδνχ, ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ζΫζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κΫζνπ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη. ΠξνθεηκΫλνπ γηα κεηακφζρεπζε, αλαγλσξέδεηαη ε δαπΪλε θαη
ησλ εηζηηεξέσλ ηνπ δφηε.
•
Σα Ϋμνδα δηακνλάο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ηπρφλ αλαγθαένπ ζπλνδνχ θαη δφηε ζε μελνδνρεέν ηξηψλ
αζηΫξσλ, γηα κελ ηνλ αζζελά θαη δφηε γηα ην ρξφλν πνπ βξέζθνληαη εθηφο λνζνθνκεένπ ελψ γηα ην
ζπλνδφ γηα φιν ην εγθξηζΫλ δηΪζηεκα παξακνλάο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. ΔηδηθΪ γηα ηηο πεξηπηψζεηο
κεηακνζρεχζεσλ, ρνξεγνχληαη Ϋμνδα δηαηξνθάο γηα ην δηΪζηεκα πνπ ν αζζελάο θαη ν δφηεο βξέζθνληαη εθηφο λνζνθνκεένπ θαη γηα ην ζπλνδφ γηα φιν ην εγθεθξηκΫλν δηΪζηεκα, χςνπο ηξηΪληα
(30) επξψ εκεξεζέσο.
•
Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ εμφδσλ γηα ηελ αλεχξεζε δφηε κπεινχ ησλ νζηψλ δελ ρξεηΪδνληαη ζεψξεζε
απφ πξνμεληθά ά πξεζβεπηηθά αξρά, νχηε εμΫηαζε απφ Δηδηθά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
•
Σν λνζάιην, νη ηαηξηθΫο ακνηβΫο, φιεο νη απαξαέηεηεο ηαηξηθΫο πξΪμεηο, ηα θΪξκαθα, νη εξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο, νη θπζηθνζεξαπεέεο, θΪζε πξφζζεην εέδνο πνπ εέλαη απαξαέηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πΪζεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηελ απνθαηΪζηαζά ηνπ θαζψο θαη νη δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ εθηφο λνζνθνκεένπ γηα ηε δηΪγλσζε ηεο πΪζεζεο ά ηελ νινθιάξσζε ηεο ζεξα-

πεέαο, εθφζνλ θξέζεθαλ απαξαέηεηεο κεηΪ απφ ζχζηαζε ηνπ ζεξαπεπηεξένπ πνπ λνζειεχηεθε ν
αζζελάο. ΠξνθεηκΫλνπ γηα κεηακφζρεπζε, θαηαβΪιιεηαη επηπιΫνλ ε δαπΪλε γηα ηπρφλ λνζειεέα
θαη ηνπ δφηε.
•
ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε ηεο Δηδηθάο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, αλαγλσξέδνληαη θαη νη εμάο δαπΪλεο: α) ε δαπΪλε ακαμηδένπ εληφο ηνπ αεξνζθΪθνπο, β) ε δαπΪλε θνξεένπ εληφο ηνπ αεξνζθΪθνπο, γ) ε κεηαθνξΪ αζζελνχο κε αζζελνθφξν απφ θαη πξνο ην λνζνθνκεέν, δ) ε κεηαθνξΪ ηνπ αζζελνχο κε εηδηθφ αεξνζθΪθνο, ε) δαπΪλεο ζπλνδνχ ηαηξνχ. ε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηελ επηζηξνθά απαηηεέηαη Ϋλα εθ ησλ αλσηΫξσ, εέλαη απαξαέηεηε ε γλσκΪηεπζε ηνπ
Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Δπέζεο, αλαγλσξέδνληαη δαπΪλεο ηαξέρεπζεο θαη κεηαθνξΪο ηεο ζσξνχ,
ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
3.1.9 Γαπάλεο κεηαθίλεζεο αζζελψλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 9 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο - Γηαδηθαζία:
•
Νεθξνπαζεέο πνπ ππνβΪιινληαη πεξηνδηθΪ ζε αηκνθΪζαξζε, ζε θΪζε κνξθάο ζεξαπεπηάξηα, δηθαηνχληαη εμφδσλ κεηαθέλεζεο γηα θΪζε πξΪμε αηκνθΪζαξζεο, ηα νπνέα νξέδνληαη ζην πνζφ ησλ δεθαηξηψλ (13) επξψ γηα φιε ηε ρψξα θαη γηα θΪζε κεηαθέλεζε. Αληέ ησλ εμφδσλ κεηαθέλεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ, εέλαη δπλαηά ε θαηαβνιά ηεο δαπΪλεο κεηαθέλεζεο λεθξνπαζψλ κε δεκνζέαο ρξάζεσο επηβαηεγΪ απηνθέλεηα (ηαμέ, αγνξαέα), πξνθεηκΫλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε αηκνθΪζαξζε,
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ιφγσ ηεο θαηΪζηαζάο ηνπο, ε κεηαθέλεζά ηνπο κε ηα ζπλάζε ζπγθνηλσληαθΪ
κΫζα εέλαη αδχλαηε. Ζ θαηαβνιά ηεο ελ ιφγσ δαπΪλεο γέλεηαη κε ρηιηνκεηξηθά απνδεκέσζε ηνπ επηβαηεγνχ απηνθηλάηνπ. Σνχην εγθξέλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηά ηαηξφ, εθφζνλ πξνζθνκέδεηαη βεβαέσζε (ε ηζρχο ηεο νπνέαο εέλαη εμΪκελε) ηνπ ΚΫληξνπ ΑηκνθΪζαξζεο φηη δελ εέλαη δπλαηά ε κεηαθνξΪ ηνπ κε ηα ζπλάζε ζπγθνηλσληαθΪ κΫζα. Ζ απφδνζε ησλ εμφδσλ κεηΪβαζεο θαη επηζηξνθάο
ελεξγεέηαη ζην ηΫινο θΪζε κάλα κε ηελ ππνβνιά ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε πεξέπησζε κεηαθέλεζεο ηνπ λεθξνπαζνχο κε δηθφ ηνπ κεηαθνξηθφ κΫζν, παξΫρεηαη ην πνζφ ησλ δεθαηξηψλ (13)
επξψ γηα θΪζε πξΪμε αηκνθΪζαξζεο. Σε δηαδηθαζέα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλσηΫξσ δαπαλψλ
θαζνξέδεη κε απφθαζά ηνπ ην Γ.. ηνπ Ο.Π.Α.Γ.
•
Αζζελεέο αζθαιηζκΫλνη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. πνπ εηζάρζεζαλ ά αληηκεησπέζηεθαλ κε ηε δηαδηθαζέα ηεο
εκεξάζηαο ά ηεο βξαρεέαο λνζειεέαο ζε λνζειεπηηθά κνλΪδα εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπο, δηθαηνχληαη ηελ αμέα ησλ εηζηηεξέσλ κεηΪβαζεο θαη επηζηξνθάο κε ηα ζπγθνηλσληαθΪ κΫζα καδηθάο
κεηαθνξΪο ζηηο νηθνλνκηθφηεξεο ζΫζεηο (ιεσθνξεέν, ηξΫλν, πινέν θαη αεξνπιΪλν), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πΪζεζά ηνπο δελ αληηκεησπέδεηαη ζην Κξαηηθφ ά Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκεέν ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπο. Καιχπηνληαη, επέζεο, ηα Ϋμνδα κεηαθέλεζεο αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ. γηα
ηελ εθηΫιεζε εηδηθψλ ηαηξηθψλ πξΪμεσλ (π.ρ. καγλεηηθά ηνκνγξαθέα ά Ϊιιεο παξεκθεξεέο εμεηΪζεηο), φηαλ απηΫο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζηνλ ηφπν δηακνλάο ηνπο. Γηα ηελ θαηαβνιά ηεο
δαπΪλεο απηάο, απαηηεέηαη: α) αηηηνινγεκΫλε βεβαέσζε ηνπ Κξαηηθνχ ά Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ γηα ηελ αδπλακέα αληηκεηψπηζεο ηεο πΪζεζάο ηνπ
ζηνλ ηφπν θαηνηθέαο ηνπ, β) απφδεημε θαηαβνιάο ηνπ αληηηέκνπ ησλ εηζηηεξέσλ, γ) βεβαέσζε ηεο
λνζειεπηηθάο κνλΪδαο γηα ηε λνζειεέα ηνπ αζζελνχο.

3.1.10 Έμνδα θεδείαο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 10 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΔΚ 213/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο - Γηαδηθαζία:
•
ε πεξέπησζε ζαλΪηνπ πξνζψπνπ αζθαιηζκΫλνπ, ν Ο.Π.Α.Γ. θαηαβΪιιεη γηα Ϋμνδα θεδεέαο κΫρξη ην πνζφ ησλ ρηιέσλ (1000) επξψ.
•
Σα αλσηΫξσ Ϋμνδα θαηαβΪιινληαη ζε απηφλ πνπ πιάξσζε απηΪ, χζηεξα απφ ηελ ππνβνιά ησλ παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηελ αξκφδηα ΤΠΑΓ ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αηηνχληνο ά ηνπ ηφπνπ ηαθάο
ηνπ απνζαλφληνο: α) αέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, β) ιεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ, γ) βεβαέσζε ηεο Τπεξεζέαο ηνπ ζαλφληνο φηη άηαλ ηαθηηθφο δεκφζηνο ππΪιιεινο θαη, πξνθεηκΫλνπ πεξέ ζπληαμηνχρσλ, βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πληΪμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο (Γ.Λ.Κ.), δ) βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηνπ Ο.Π.Α.Γ. απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη θαηαηΫζεθε γηα αθχξσζε ην βηβιηΪξην πεξέζαιςεο ηνπ ζαλφληνο, ε) ππεχζπλε δάισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ν ζαλψλ δελ
άηαλ αζθαιηζκΫλνο ζε Ϊιιν Σακεέν ά ΦνξΫα, απφ ηνλ νπνέν λα δηθαηνχηαη Ϋμνδα θεδεέαο θαη, πξνθεηκΫλνπ πεξέ κειψλ νηθνγελεέαο (ζχδπγν, ηΫθλα), φηη ηνλ/ηελ πξνζηΪηεπε θαη ζπληεξνχζε, ζη) ηηκνιφγην
θαη επέζεκεο εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο. Με θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαη Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδέδεηαη χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Π.Α.Γ.,
κπνξεέ λα θαζνξέδνληαη θαη Ϊιια δηθαηνινγεηηθΪ πνπ θξέλνληαη αλαγθαέα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Οξγαληζκφο Πεξέζαιςεο ΑζθαιηζκΫλσλ ηνπ Γεκνζένπ (Ο.Π.Α.Γ.).
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μαθεδνλέαο 8, Σ.Κ. 104 33, Αζάλα.
Σειεθσληθφ ΚΫληξν: 210 8208800.
Hιεθηξνληθά Γ/λζε:: info@opad.gr
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.opad.gr

3.2

Τγεηνλνκηθά πεξέζαιςε αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α.
3.2.1 Ηαηξηθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 31 παξ. 4 ηνπ Α.Ν. 1846/51 (ΦΔΚ 179/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
α) Ζ χπαξμε αζθαιηζηηθάο ηθαλφηεηαο.

β)
Ζ γλψκε ηνπ ειεγθηά ηαηξνχ γηα ην επεέγνλ ηεο πεξέπησζεο ά ε γλψκε ηνπ πγεηνλνκηθνχ νξγΪλνπ
φηη δελ γέλεηαη ε εμΫηαζε ζηα ηαηξεέα ηνπ Ηδξχκαηνο.
γ) Ζ αλαγγειέα ηνπ πεξηζηαηηθνχ (30 εκΫξεο).
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε Ϋθηαθηεο πεξέζαιςεο.
β) Παξαπεκπηηθφ ά αέηεζε Ϋθηαθηεο πεξέζαιςεο.
γ) Απνδεέμεηο.
Γηαδηθαζία:

Άξζξα 5 θαη 10 ηνπ Καλνληζκνχ Αζζελεέαο (Τ.Α. αξηζκ. 25078/28.5.1938, ΦΔΚ 112/Β΄).
•
Ζ ηαηξηθά πεξέζαιςε ησλ αζθαιηζκΫλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ Η.Κ.Α. παξΫρεηαη απφ αξκφδηα πγεηνλνκηθΪ φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο ά απφ ζπκβεβιεκΫλνπο κε ην Ίδξπκα ηαηξνχο.
•
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αζζελεέο αζθαιηζκΫλνη πξνζθεχγνπλ ζε ηδηψηε ηαηξφ, ιφγσ επεέγνληνο πεξηζηαηηθνχ ά γηαηέ δελ εέλαη δπλαηά γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ε παξνρά ηαηξηθάο πεξέζαιςεο απφ ηα πγεηνλνκηθΪ φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο, απνδέδεηαη ε δαπΪλε, ζχκθσλα πΪληνηε κε ην ειΪρηζην φξην ηεο
θξαηηθάο δηαηέκεζεο πνπ θαζνξέδεηαη κε πξνεδξηθΪ δηαηΪγκαηα.
•
Ζ ζπκκεηνρά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ θαηΪ 20% δηαηεξεέηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξΫρνπλ νη
πξνυπνζΫζεηο απφδνζεο δαπΪλεο γηα παξαθιηληθΫο εμεηΪζεηο πνπ γέλνληαη ζε κε ζπκβεβιεκΫλα
εξγαζηάξηα ρσξέο παξαπνκπά απφ πγεηνλνκηθφ φξγαλν ηνπ Ηδξχκαηνο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σν Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
3.2.2
Α) Ννζήιην - ηξνθείν γηα θάιπςε ηεο εηδηθήο πεξίζαιςεο - εθπαίδεπζεο ζε ζπκβεβιεκέλα
ή κε κε ην Η.Κ.Α. Ηδξχκαηα.
Β) Γαπάλε (γηα άζπια) γηα ηελ πεξίζαιςε παηδηψλ κε βαξηέο ζσκαηηθέο θαη λνεηηθέο αλαπεξίεο ζε θξαηηθά ή ηδησηηθά Ηδξχκαηα.
Γ) Φπζηθνζεξαπείεο θαη άιιεο πξάμεηο ζεξαπείαο γηα άηνκα κε θηλεηηθά θαη ςπρνλνεηηθά
πξνβιήκαηα.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 22 ηνπ Ν. 997/1979 (ΦΔΚ 287/Α΄), Τ.Α. αξηζκ. Φ21/1639/19-2-1997 (ΦΔΚ 183/Β΄),
Π.Γ 157/1991 (ΦΔΚ 62/Α΄), Ϊξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνχ Αζζελεέαο Η.Κ.Α., (Τ.Α. αξηζκ.
25078/28.5.1938, ΦΔΚ 112/Β΄).
Γηθαηνχρνη:
ΠαηδηΪ αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α. κε αλαπεξέα ά Ϊηνκα πνπ θαηΫζηεζαλ αλΪπεξα πξηλ ην 18
Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο θαη θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθΪιηζε ησλ γνλΫσλ ηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. ΒηβιηΪξην πγεέαο Η.Κ.Α..
2. Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
3. Ηαηξνπαηδαγσγηθά εμΫηαζε θαη γλσκΪηεπζε Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο (ΑΤΔ).
4. Απφδεημε παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ εηδηθνχ ηδξχκαηνο ά ηνπ ζεξαπεπηά φπνπ εθηΫιεζε ηηο
ζεξαπεέεο ν αζθαιηζκΫλνο.
Γηαδηθαζία:
•
Γηα Ϊηνκα ειηθέαο θΪησ ησλ 18 εηψλ κε ςπρνλνεηηθΪ θαη ςπρνινγηθΪ πξνβιάκαηα, απαηηεέηαη ηαηξνπαηδαγσγηθά εμΫηαζε απφ ηα ΚΔΠΦΤ (ΚΫληξα Παηδνςπρηθάο Τγηεηλάο) Αζάλαο (ηει.
210.36.04.850), Θεζζαινλέθεο (ηει. 2310.52.18.00), ΠΪηξαο (ηει. 2610.62.17.60) ηνπ Η.Κ.Α. ά,
ζηηο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο φπνπ ην Η.Κ.Α. δελ θαιχπηεηαη απφ ηα αλσηΫξσ, απφ ΚΫληξα Ϊιισλ
Κξαηηθψλ Οξγαληζκψλ. Ζ ηαηξνπαηδαγσγηθά εμΫηαζε νξέδεηαη θαηφπηλ ηειεθσληθνχ ξαληεβνχ ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ κε ηα αλσηΫξσ ΚΫληξα.

•
Γηα Ϊηνκα ειηθέαο θΪησ ησλ 18 εηψλ κε θηλεηηθΫο κφλν αλαπεξέεο απαηηεέηαη εμΫηαζε απφ ζεξΪπνληα ηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., αληέζηνηρεο ηεο πΪζεζεο εηδηθφηεηαο, θαη παξαπνκπά ζηελ αξκφδηα
Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Η.Κ.Α. γηα Ϋγθξηζε ησλ ζεξαπεηψλ (Ννζάιην - Σξνθεέν ά
ΠξΪμεηο Θεξαπεέαο).
•
Γηα Ϊηνκα ειηθέαο Ϊλσ ησλ 18 εηψλ απαηηεέηαη εμΫηαζε απφ ζεξΪπνληα ηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., αληέζηνηρεο ηεο πΪζεζεο εηδηθφηεηαο, θαη παξαπνκπά ζηελ αξκφδηα Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά
(ΑΤΔ) γηα Ϋγθξηζε ησλ παξαπΪλσ ζεξαπεηψλ.
•
ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ησλ ζεξαπεηψλ, ν αζθαιηζκΫλνο κπνξεέ λα ηηο εθηειΫζεη: α) ζε έδξπκα ηεο αξεζθεέαο ηνπ, ζπκβαιιφκελν ά κε κε ην Η.Κ.Α., ην νπνέν δηαζΫηεη ηε ζρεηηθά Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο απφ
ηελ αξκφδηα Ννκαξρέα, β) ζε θπζηνζεξαπεπηΫο ά Ϊιινπο εηδηθνχο (εξγνζεξαπεπηΫο, ςπρνιφγνπο,
ινγνζεξαπεπηΫο θ.ι.π.) πνπ Ϋρνπλ αλαγλσξηζκΫλνπο αληέζηνηρνπο ηέηινπο ζπνπδψλ.
•
Ο αζθαιηζκΫλνο πξνζθνκέδεη ζην Η.Κ.Α. ηεο πεξηνράο θαηνηθέαο ηνπ - Σκάκα Παξνρψλ - ηε γλσκΪηεπζε ηνπ ΚΫληξνπ Παηδνςπρηθάο Τγηεηλάο Η.Κ.Α., ηε γλσκΪηεπζε ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο
Δπηηξνπάο (ΑΤΔ) θαη ηε λφκηκε απφδεημε παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ εηδηθνχ, κε ζπκβεβιεκΫλνπ κε
ην Η.Κ.Α., ηδξχκαηνο ά ζεξαπεπηά φπνπ εθηειΫζηεθαλ νη ζεξαπεέεο πξνθεηκΫλνπ λα ηνπ θαηαβιεζνχλ νη λφκηκεο δαπΪλεο. ηα ζπκβεβιεκΫλα κε ην Η.Κ.Α. ηδξχκαηα, νη δαπΪλεο ηνπ λνζειένπ ηξνθεένπ θαηαβΪιινληαη απ‟ επζεέαο απφ ην Η.Κ.Α..
Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ:
Ζ θαηαβνιά ησλ παξνρψλ απφ ην Η.Κ.Α. ζηνπο αζθαιηζκΫλνπο γέλεηαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν ρξνληθψλ νξέσλ (εμΪκελν απφ ηελ Ϋγθξηζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο).
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
•
Οη ηηκΫο πνπ θαιχπηεη ην Η.Κ.Α. γηα ηηο δαπΪλεο ηέηινπ α΄ θαη β΄ (λνζάιεην - ηξνθεέν θαη δαπΪλεο
γηα Ϊζπια) νξέδνληαη κε Τπνπξγηθά Απφθαζε. Ζ θνζηνιφγεζε γηα ηηο δαπΪλεο ηέηινπ γ΄ (θπζηθνζεξαπεέεο, θ.ι.π.) νξέδεηαη κε Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα.
• Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζά ηνπο, ηα Α.κεΑ. κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηα Γξαθεέα Κνηλσληθάο ΜΫξηκλαο ηνπ Η.Κ.Α..
Γξαθεία Κνηλσληθήο Μέξηκλαο:
• ηελ Αζάλα ιεηηνπξγνχλ ελλΫα (9) Γξαθεέα:
Αζελψλ (ηει. 210 5230704), ΠεηξαηΪ (ηει. 210 4116236), Ακαξνπζένπ (ηει. 210 8051404)
ΚαιιηζΫαο (ηει. 210 9565128), Αγ. Παξαζθεπάο (ηει. 210 6007241), Λ. ΑιεμΪλδξαο (ηει. 210
6410300), Πεξηζηεξένπ (Ν. Εσά) (ηει. 210 5739341), ΑηγΪιεσ (ηει. 210 5907222), Νέθαηαο (ηει.
210 5451001).
• ηελ ππφινηπε ΔιιΪδα ιεηηνπξγνχλ πΫληε (5) Γξαθεέα:
Ζξαθιεένπ Κξάηεο (ηει. 2810 344052), ΠΪηξαο (ηει. 2610 436838), Θεζζαινλέθεο (ηει.
2310 281829), Καξδέηζαο (ηει. 24410 21682), Μπηηιάλεο (ηει. 22510 19911).
Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ:
Σα Σκάκαηα Παξνρψλ ησλ ΤπνθαηαζηεκΪησλ Η.Κ.Α..
Αξκφδηα θεληξηθή Τπεξεζία:
Γηνέθεζε- Η.Κ.Α.

Γ/λζε Αλαπεξέαο θαη Κνηλσληθάο Δξγαζέαο.
Σκάκα Κνηλσληθάο Δξγαζέαο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 16, T.K. 10241, Αζάλα.
Σει.: 210 5236611, 219 5248079 (θαη Φαμ).
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ika.gr
3.2.3 Πξφζζεηε πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 28 Καλνληζκνχ Αζζελεέαο Η.Κ.Α. (Τ.Α. αξηζκ. 25078/28.5.1938, ΦΔΚ 112/Β΄).
Γηθαηνχρνη:
Σφζν νη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ Ηδξχκαηνο φζν θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο.
Πξνυπνζέζεηο:
α) Αζθαιηζηηθά ηθαλφηεηα.
β) ΓλσκΪηεπζε ηνπ αξκφδηνπ πγεηνλνκηθνχ νξγΪλνπ.
γ) Να αλάθεη ην εέδνο ζηα εέδε πνπ ρνξεγεέ ην Η.Κ.Α..
Γηαδηθαζία:
•
Σα πγεηνλνκηθΪ φξγαλα πνπ εέλαη αξκφδηα λα γλσκαηεχζνπλ γηα ηε ρνξάγεζε εηδψλ πξφζζεηεο
πεξέζαιςεο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 28 ηνπ Κ.Α. θαη εέλαη, γηα κελ ηα ζπλάζε εέδε, ν ζεξΪπσλ
ηαηξφο θαη ν ειεγθηάο ηαηξφο, γηα δε ηα κε ζπλάζε εέδε, ν ζεξΪπσλ ηαηξφο θαη ε ΑΤΔ ηνπ Τπνθαηαζηάκαηνο ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο (Γ.Δ. Π04/36/22.1.2003).
•
Σα εέδε πξφζζεηεο πεξέζαιςεο ρνξεγνχληαη ά απεπζεέαο απφ ην Ίδξπκα (απφ ηηο απνζάθεο ηνπ)
ά κΫζσ ησλ ζπκβεβιεκΫλσλ πξνκεζεπηψλ.
•
Γηα νξηζκΫλα εέδε πξφζζεηεο πεξέζαιςεο πνπ παξνπζηΪδνπλ κεγΪιε θέλεζε, παξΫρεηαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο ε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεχνληαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη λα ηνπο απνδέδεηαη:
α) ζε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη ζχκβαζε, ε ηηκά ηεο ζχκβαζεο,
β) ζε πεξέπησζε Ϋιιεηςεο ζχκβαζεο, ε ηηκά ηνπ θξαηηθνχ εξγνζηαζένπ θαη
γ)
ζε πεξέπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκΫλν εέδνο δελ θαηαζθεπΪδεηαη απφ ην θξαηηθφ εξγνζηΪζην, ε ηηκά
πνπ θαζνξέδεη ην Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο.
•
Σα εέδε γηα ηα νπνέα δελ ππΪξρεη ζχκβαζε, νχηε ππΪξρνπλ ζηηο απνζάθεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη δελ
αλάθνπλ ζε απηΪ πνπ θαζνξέδεη ηηο ηηκΫο ηνπο ην Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο, νη δηθαηνχρνη ηα πξνκεζεχνληαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ην Ίδξπκα αλαιακβΪλεη ηελ νηθνλνκηθφηεξε δπλαηά ηηκά ηεο
αγνξΪο.
•
ε πεξέπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη παξνρψλ αζζελεέαο πξνκεζεχνληαη εέδε πξφζζεηεο πεξέζαιςεο
θαηΪ ηε δηΪξθεηα λνζειεέαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ κε δαπΪλεο ηνπ Η.Κ.Α., ην Ίδξπκα απνδέδεη νιφθιεξε ηε δαπΪλε αγνξΪο ηνπο ρσξέο λα απαηηεέηαη εηδηθά γλσκΪηεπζε θαη ρσξέο παξαθξΪηεζε
ζπκκεηνράο.
•

ε πεξέπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη πξνκεζεχνληαη ηα εέδε πεξέζαιςεο απφ ηελ αγνξΪ ηνπ εμσηεξηθνχ (κε δηθά ηνπο πξσηνβνπιέα), ην Ίδξπκα απνδέδεη ηελ ηηκά ηνπ ηηκνινγένπ εΪλ ην εέδνο δελ θπθινθνξεέ ζηελ ειιεληθά αγνξΪ, ά, ζε πεξέπησζε πνπ θπθινθνξεέ ζηελ ειιεληθά αγνξΪ, ηελ ηηκά
πνπ απνδέδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ην πξνκεζεχνληαη απφ ηελ αγνξΪ ηνπ εζσηεξηθνχ. Καη ζηηο
δχν πεξηπηψζεηο, εέλαη απαξαέηεηε ε γλψκε ησλ αξκφδησλ πγεηνλνκηθψλ νξγΪλσλ θαη παξαθξαηεέηαη ην αλΪινγν πνζνζηφ ζπκκεηνράο.
•
ΟξηζκΫλα εέδε πξφζζεηεο πεξέζαιςεο ηα νπνέα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ρνξεγνχληαη απφ ην Ίδξπκα κε δαλεηζκφ. Ζ θπξηφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ρνξεγνχληαη κε δαλεηζκφ αλάθεη ζην
Ίδξπκα θαη γηα ην ζθνπφ απηφ παξαθξαηεέηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πνζνζηφ 10% επέ ηνπ απνδνηΫνπ πνζνχ γηα εγγχεζε θαιάο ρξάζεο ηνπ παξαδηδφκελνπ εέδνπο. Ζ παξαθξΪηεζε επηζηξΫθεηαη ζε απηνχο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο ζεξαπεπηηθάο αγσγάο θαη ηελ παξΪδνζε ηνπ εέδνπο ζε
Ϊξηζηε θαηΪζηαζε.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
•
Ζ αληηθαηΪζηαζε ά ε επηδηφξζσζε ησλ εηδψλ πξφζζεηεο πεξέζαιςεο πνπ ππφθεηληαη ζε θπζηνινγηθά θζνξΪ γέλεηαη κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα ηεο αξρηθάο ρνξάγεζεο θαη ε ζρεηηθά δαπΪλε ππφθεηηαη ζε ζπκκεηνρά αλΪινγα κε ην εέδνο (ΓΔ/124463/10.5.82, Δγθ.45/99). Γηα ηελ αλΪγθε αληηθαηΪζηαζεο ά επηζθεπάο γλσκαηεχεη ε Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ηδξχκαηνο. Γηα φζα, φκσο, εέδε ε δηαπέζησζε ηεο θπζηνινγηθάο θζνξΪο κπνξεέ λα γέλεη απφ ηα ΤγεηνλνκηθΪ ξγαλα πνπ γλσκαηεχνπλ
γηα ηελ αξρηθά ρνξάγεζε, ε ζρεηηθά γλσκΪηεπζε γέλεηαη απφ απηΪ. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο
εηδψλ, γηα ηα νπνέα ε δηαπέζησζε ηεο θπζηνινγηθάο θζνξΪο δελ κπνξεέ λα γέλεη απφ ηα παξαπΪλσ φξγαλα, απηά γέλεηαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο.
•
Ζ ζπρλφηεηα αληηθαηΪζηαζεο δελ ξπζκέδεηαη κε δηΪηαμε αιιΪ, αλΪινγα κε ην εέδνο, θαζνξέδεηαη
θΪζε θνξΪ θαη Ϋλα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα. ΔηδηθΪ: α) γηα ηα γπαιηά θαη ηνπο θαθνχο επαθάο ε
αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε δηεηέα (Ϊξζξν 29 Κ.Α.) κφλν αλ αιιΪμεη ε νπηηθά νμχηεηα, β) γηα
ηελ πεξνχθα ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ην ρξφλν εθφζνλ Ϋρεη θζαξεέ νινθιεξσηηθΪ
(Δγθ.39/88),γ) γηα ηα αθνπζηηθά ε αληηθαηΪζηαζε γηα ζπλάζε ρξάζε γέλεηαη κεηΪ ηελ ηεηξαεηέα
θαη, ζε πεξέπησζε αιιαγάο ηεο αθνπζηηθάο νμχηεηαο, κεηΪ ηε δηεηέα (Δγθ. 25/93).
3.2.4 Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ Ννζνθνκεηαθάο Πεξέζαιςεο (Τ.Α αξηζκ. 33651/Δ/1089/2.6.1956,
ΦΔΚ 126/Β΄).
Γηθαηνχρνη:
Οη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπο.
Πξνυπνζέζεηο:
αζθαιηζηηθά ηθαλφηεηα, αλαγγειέα πεξηζηαηηθνχ, γλσκΪηεπζε ειεγθηά ηαηξνχ γηα ην επεέγνλ,
πξνζθφκηζε πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γηαδηθαζία:
•
Σν Η.Κ.Α. παξΫρεη λνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε κΫζσ ησλ ζεξαπεπηεξέσλ ηνπ ά ησλ ζπκβεβιεκΫλσλ
κε απηφ ζεξαπεπηεξέσλ.

•
ΑλαιακβΪλεη θαη απνδέδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηηο δαπΪλεο λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο θαηΪ ηελ
θξαηηθά δηαηέκεζε γηα πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζε κε ζπκβεβιεκΫλα γεληθψο ζεξαπεπηάξηα.
•
ΑλαιακβΪλεη θαη απνδέδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηηο δαπΪλεο λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο θαηΪ θξαηηθά δηαηέκεζε, κφλν εΪλ δηθαηνχληαη θξεβΪηη βειηησκΫλεο ζΫζεο θαηφπηλ εηζαγσγάο ζε ηδησηηθΫο
θιηληθΫο γηα πεξηπηψζεηο επηβεβιεκΫλεο λνζειεέαο ελφςεη αδπλακέαο ηνπ Ηδξχκαηνο λα δηαζΫζεη
ην απαηηνχκελν θξεβΪηη ζΫζεο εέηε γηαηέ δελ επαξθεέ ν αξηζκφο ησλ εμαζθαιηζκΫλσλ (ζπκβαηηθψλ) θξεβαηηψλ εέηε γηαηέ ππΪξρεη Ϋιιεηςε ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ (Δγθ. 20/84).
•
ΑλαιακβΪλεη θαη απνδέδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηηο δαπΪλεο λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο θαηΪ θξαηηθά δηαηέκεζε ζε θξεβΪηη Γ΄ ζΫζεο γηα πεξηπηψζεηο επηβεβιεκΫλεο λνζειεέαο ζε κε ζπκβεβιεκΫλα δεκφζηα, δεκνηηθΪ θαη θνηλσθειψλ ΗδξπκΪησλ λνζνθνκεέα.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
•
ε πεξέπησζε επεέγνπζαο ά επηβεβιεκΫλεο λνζειεέαο δηθαηνχρνπ ζε κε ζπκβεβιεκΫλν ζεξαπεπηάξην, ην Ίδξπκα απνδέδεη ηηο ζρεηηθΫο δαπΪλεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θξαηηθά δηαηέκεζε.
πγθεθξηκΫλα απνδέδεη: α) ην εκεξάζην λνζάιην, αλΪινγα κε ην εέδνο ηνπ ζεξαπεπηεξένπ (ηδησηηθά
θιηληθά, γεληθφ λνζνθνκεέν θ.ι.π.), β) ηα θΪξκαθα θαη ηνπο νξνχο πνπ εμαηξνχληαη ηεο Ϋλλνηαο ηνπ
λνζειένπ, γ) ηηο ηαηξηθΫο πξΪμεηο πνπ εμαηξνχληαη ηεο Ϋλλνηαο ηνπ λνζειένπ, δ) ηα Ϋμνδα λΪξθσζεο θαη ηελ ακνηβά λΪξθσζεο, ε) ηα Ϋμνδα ρεηξνπξγεένπ, ζη) ηα πιηθΪ πνπ εμαηξνχληαη ηεο Ϋλλνηαο
ηνπ λνζειένπ, δ) ηελ ακνηβά ηνπ ηαηξνχ.
•
ηηο πεξηπηψζεηο λνζειεέαο δηθαηνχρσλ ζε θξεβΪηη βειηησκΫλεο ζΫζεο, παξαθξαηεέηαη ζπκκεηνρά
10% επέ ηεο δηαθνξΪο κεηαμχ ησλ λνζειέσλ ηεο βειηησκΫλεο θαη ηεο Γ΄ ζΫζεο (Ϊξζξν 4 Κ. πκκεηνράο ΑζθαιηζκΫλσλ θαη Δγθ. 141/78).
•
ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο πξνζαπμΪλεηαη ην απνδνηΫν πνζφ θαηΪ 20% κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ
Γηνηθεηά.
•
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 παξ. 6 ζηνηρ. δ΄ εδΪθην β΄ ηνπ Καλνληζκνχ Ννζ/θάο Πεξ/ςεο, ν Γ/ληάο
ηνπ Τπνθ/ηνο, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ πξντζηακΫλνπ ηεο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο, κπνξεέ ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο λα ζπλΪπηεη απεπζεέαο ζπκθσλέα κε ζεξαπεπηάξηα γηα ηελ αλΪιεςε δαπΪλεο
λνζειεέαο δηθαηνχρσλ ζε θξεβΪηη βειηησκΫλεο ζΫζεο, κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθά δηεπθφιπλζά ηνπο
αιιΪ ηαπηφρξνλα θαη ηε κεέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ ηνπ Ηδξχκαηνο (Δγθ. 55/81).
• Οη ζπληαμηνχρνη θαη ηα κΫιε νηθνγΫλεηΪο ηνπο δηθαηνχληαη:
 
Ββ΄ ζΫζε, εθφζνλ ην πνζφ ηεο ζχληαμάο ηνπο ππνινγέζηεθε κε βΪζε ηηο ελλΫα αλψηεξεο αζθαιηζηηθΫο θιΪζεηο, φπσο απηΫο έζρπαλ ηνλ ρξφλν απνλνκάο ηεο ζχληαμεο,
 
Βα΄ ζΫζε, εθφζνλ ην πνζφ ηεο ζχληαμάο ηνπο ππνινγέζηεθε κε βΪζε ηηο πΫληε αλψηεξεο αζθαιηζηηθΫο θιΪζεηο θαη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 4.000 εκΫξεο εξγαζέαο ζηελ αζθΪιηζε θαη
 
Α΄ ζΫζε, εθφζνλ ην πνζφ ηεο ζχληαμάο ηνπο ππνινγέζηεθε κε βΪζε ηηο δχν αλψηεξεο αζθαιηζηηθΫο

θιΪζεηο θαη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 6.000 εκΫξεο εξγαζέαο ζηελ αζθΪιηζε.
 
Οη ζπληαμηνχρνη εηδηθψλ Σακεέσλ θαη ηα κΫιε νηθνγΫλεηΪο ηνπο δηθαηνχληαη βειηησκΫλε ζΫζε εθφζνλ, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα απνλνκάο ηεο ζχληαμάο ηνπο, πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζΫζεηο.
•
Ννζνθνκεηαθά πεξέζαιςε ζε βειηησκΫλε ζΫζε δηθαηνχληαη νη αζθαιηζκΫλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη
θαζψο θαη ηα κΫιε νηθνγΫλεηΪο ηνπο, ην πνιχ γηα Ϋλα εμΪκελν, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο
πξνυπνζΫζεηο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σκάκα Παξνρψλ Αζζελεέαο Τπνθ/ηνο Η.Κ.Α..
3.2.5 Ννζειεία αζθαιηζκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α. ζην εμσηεξηθφ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 3α Καλνληζκνχ Ννζνθνκεηαθάο Πεξέζαιςεο (ΦΔΚ 126/Β΄/3.7.1956), Τ.Α. αξηζκ.
Φ7/νηθ.15/7.1.1997 (ΦΔΚ 22/Β΄) πνπ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ϊξζξνπ 39 ηνπ Ν.
1759/1988 (ΦΔΚ 50/Β΄).
Γηθαηνχρνη:
Οη Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα αζθαιηζκΫλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ά ζπληαμηνχρνπ.
2. ΓλσκΪηεπζε ηαηξνχ Γ/ληά θιηληθάο Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ ά Παλεπηζηεκηαθάο Κιηληθάο ηεο
αληέζηνηρεο κε ηελ πΪζεζε εηδηθφηεηαο, πνπ λα αλαθΫξεη φηη ε ζπγθεθξηκΫλε πΪζεζε δελ αληηκεησπέδεηαη ζηελ ΔιιΪδα.
Γηαδηθαζία:
Ζ λνζειεέα ζην εμσηεξηθφ ησλ αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α. εγθξέλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ/ληά
ηνπ Πεξ/θνχ Τπνθ/ηνο ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπο, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε γλσκΪηεπζε ηεο Δηδηθάο
Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο Δμσηεξηθνχ.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σν Η.Κ.Α. θαιχπηεη ηα εηζηηάξηα θαη ηα Ϋμνδα δηακνλάο θαη δηαηξνθάο ηνπ αζζελά θαη ηνπ ζπλνδνχ ηνπ θαζψο θαη νιφθιεξε ηε δαπΪλε λνζειεέαο.
ε πεξέπησζε κεηακφζρεπζεο, αλαιακβΪλεη θαη ηε δαπΪλε λνζειεέαο ηνπ δφηε.
Γελ θαηαβΪιιεηαη δαπΪλε γηα λνζειεέα ζε ηδησηηθΫο θιηληθΫο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθηφο απφ πεξηζηαηηθΪ πνπ αθνξνχλ παηδηΪ κΫρξη 14 εηψλ.
Ζ λνζειεέα ζε ρψξα εθηφο Δπξψπεο εγθξέλεηαη κφλν εθφζνλ ην ζπγθεθξηκΫλν πεξηζηαηηθφ
δελ αληηκεησπέδεηαη ζε Δπξσπατθά ρψξα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σν Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθ/λνπ.
3.2.6
Απφδνζε δαπαλψλ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο αζθαιηζκέλνπ ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηνπ ηπρφλ
αλαγθαίνπ ζπλνδνχ ηνπ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ζην πιεζηέζηεξν Κέληξν παξνρψλ
γηα πεξίζαιςε.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 31 παξ. 6 ηνπ Α.Ν. 1846/1951 (ΦΔΚ 179/Α΄), Ϊξζξν 11, παξ.4 θαη Ϊξζξα 37 θαη 38

Κ.Α. Η.Κ.Α., Ϊξζξν 2. παξ.1 Κ.Ν.Π, Δγθ. Η.Κ.Α. 3/82, 23/98, 37/99, 105/99.
Γηθαηνχρνη:
1. ΑζθαιηζκΫλνη ηνπ Η.Κ.Α., δηθαηνχρνη ηαηξνθαξκαθεπηηθάο ζε εέδνο πεξέζαιςεο απφ ην
Η.Κ.Α. θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο.
2. πληαμηνχρνη ηνπ Η.Κ.Α., θαζψο θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Σν Γειηέν Μεηαθέλεζεο, απφ ην νπνέν πξνθχπηνπλ ν ηφπνο πξννξηζκνχ, ε δηΪξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ, ε αλΪγθε ά κε ζπλνδνχ, ην κεηαθνξηθφ κΫζν θαη ε εκπξφζεζκε εκθΪληζε ζηνλ ειεγθηά
ηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α.-ΔΣΑΜ ηνπ ζεξαπεπηεξένπ φπνπ λνζειεχεηαη ν αζζελάο ά ζηνλ Γ/θφ Γ/ληά ηνπ
Τπνθ/ηνο ηεο πεξηνράο πνπ βξέζθεηαη ην ζπκβεβιεκΫλν εξγαζηάξην, φηαλ πξφθεηηαη γηα εμεηΪζεηο.
πλεπψο, ην Γειηέν Μεηαθέλεζεο πξΫπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ιεπηνκεξψο ηφζν απφ ην ΤπνθαηΪζηεκα θαηνηθέαο φζν θαη ππνδνράο.
2. Σα εηζηηάξηα ησλ κΫζσλ ζπγθνηλσλέαο πνπ ρξεζηκνπνέεζε ν αζζελάο ά νη απνδεέμεηο παξνράο ππεξεζηψλ απφ κεηαθνξεέο (ηαμέ θ.ι.π.) θαζψο θαη ηπρφλ βεβαηψζεηο Ϊιισλ θνξΫσλ (π.ρ.
ΔΚΑΒ) πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ αλΪγθε κεηαθνξΪο κε εηδηθφ λαπισκΫλν κΫζν.
3. Ζ απφδεημε μελνδνρεένπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα εκεξάζηα απνδεκέσζε.
Γηαδηθαζία:
•
Γηα ηελ αλΪγθε κεηαθέλεζεο ηνπ αζζελνχο απνθαζέδεη ν Γ/ληάο ηνπ Τπνθ/ηνο κε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Γ/ληά. Ζ πξαγκαηνπνέεζε ηεο ηαηξηθάο πεξέζαιςεο βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ειεγθηά ηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α. ηνπ ζεξαπεπηεξένπ φπνπ λνζειεχεηαη ν αζζελάο ά απφ ηνλ Γ/θφ Γ/ληά ηνπ
Τπνθ/ηνο ηεο πεξηνράο φπνπ βξέζθεηαη ην ζπκβεβιεκΫλν εξγαζηάξην, φηαλ πξφθεηηαη γηα εμεηΪζεηο. Σα Ϋμνδα κεηαθέλεζεο πεξηιακβΪλνπλ:
α)
Σα 4/5 ησλ εμφδσλ κεηΪβαζεο θαη επηζηξνθάο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ θαη ηνπ ηπρφλ ζπλνδνχ ηνπ, κε
βΪζε ην εηζηηάξην απιάο ζΫζεο ησλ θνηλψλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ. ηαλ ππΪξρνπλ εμαηξεηηθνέ ιφγνη
(ηαρχηεξε ά αζθαιΫζηεξε κεηαθνξΪ) κπνξεέ λα εγθξηζεέ, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε, ε ρξάζε εηδηθψλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ (αζζελνθφξν, ηαμέ, αεξνπιΪλν).
β)
Ζκεξάζηα απνδεκέσζε έζε κε ην 100% ηνπ εθΪζηνηε ηζρχνληνο Σ.Ζ. ηεο 3εο Α.Κ. (γηα Αζάλα,
Θεζ/λέθε θαη ΠεηξαηΪ) θαη ην 80% ηνπ έδηνπ εκεξνκηζζένπ, γηα κεηαθηλάζεηο ζηηο ινηπΫο πφιεηο. Ζ
απνδεκέσζε απηά δελ κπνξεέ λα δνζεέ γηα παξαπΪλσ απφ 10 εκΫξεο γηα ηνλ αζζελά θαη 5 εκΫξεο
γηα ηνλ ζπλνδφ ηνπ.
•
Γηα κεηαθηλάζεηο κΫζα ζην έδην ΚΫληξν Παξνρψλ (εληφο πφιεο), νδνηπνξηθΪ Ϋμνδα ρνξεγνχληαη κφλν ζε εληειψο εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνέεο ν αζζελάο, ιφγσ ηεο θαηΪζηαζεο ηεο πγεέαο
ηνπ, δελ κπνξεέ λα βαδέζεη (Ϊξζξν 11 παξ.4 ΚΑ Η.Κ.Α.). Ίδηα ΚΫληξα Παξνρψλ ζεσξνχληαη ηα Τπνθ/ηα Αζελψλ - ΠεηξαηΪ, Παηξψλ, Ζξαθιεένπ, ΛΪξηζαο θαη Θεζ/λέθεο θαζψο θαη ηα παξαξηάκαηα
ηνπο πνπ ππΪγνληαη ζηελ έδηα αζθαιηζηηθά πεξηνρά.
•
Γηα πεξηπηψζεηο βαξηΪ παζρφλησλ αζθαιηζκΫλσλ πνπ ε θαηΪζηαζε ηνπο επηβΪιεη ηελ θαηεπεέγνπζα κεηαθνξΪ ηνπο, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ρξεζηκνπνέεζε εηδηθνχ γηα ηελ πεξέπησζε κΫζνπ, νπφηε ην Ίδξπκα θαηαβΪιιεη εμ νινθιάξνπ ηηο δαπΪλεο κεηαθέλεζεο (Άξζξν 38 ΚΑ Η.Κ.Α. - Δγθ.
3/82).

•
Γηα ηηο κεηαθηλάζεηο κε εηδηθΪ λαπισκΫλα αεξνζθΪθε ά πινέα, ην Ίδξπκα αλαιακβΪλεη ηε δαπΪλε
κφλν εθφζνλ γέλνπλ κε επζχλε ηνπ ΔΚΑΒ (Ϊξζξν 39 παξ.2 ηνπ λ.2733/1999, ΦΔΚ 155/Α΄), Δγθ.
105/1999].
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
α) Σα Α.κεΑ. δελ αληηκεησπέδνληαη κε ηδηαέηεξεο δηαηΪμεηο σο πξνο ηε κεηαθέλεζά ηνπο γηα
εθηΫιεζε πξΪμεσλ ζεξαπεέαο αιιΪ Ϋρνπλ ηελ έδηα κεηαρεέξηζε κε φινπο ηνπο Ϊιινπο αζθαιηζκΫλνπο (Γ 32/61/17-9-98 Έγγξαθν Γ/λζεο Αλαπεξέαο).
β) ε λεθξνπαζεέο αζθαιηζκΫλνπο ηνπ Η.Κ.Α. πνπ κεηαθηλνχληαη γηα αηκνθΪζαξζε, εληφο θαη
εθηφο ΚΫληξνπ Παξνρψλ, απνδέδεηαη εμ νινθιάξνπ ε δαπΪλε κεηαθέλεζάο ηνπο κε ηαμέ.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σκάκα Παξνρψλ Αζζελεέαο Τπνθ/ηνο Η.Κ.Α..
3.2.7 Έμνδα θεδείαο αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 32 ηνπ Α.Ν. 1846/1951 (ΦΔΚ 179/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Ο αζθαιηζκΫλνο πξΫπεη λα Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη 100 εκΫξεο αζθΪιηζεο ηνλ πξνεγνχκελν
ρξφλν ά 15κελν θαη νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γάξαηνο, αλαπεξέαο ά ζαλΪηνπ λα Ϋρνπλ θαηαβΪιιεη ην
4% γηα ηνλ θιΪδν αζζΫλεηαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο ζαλφληνο.
β) Λεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ.
γ) Αζθαιηζηηθφ βηβιηΪξην (γηα αζθαιηζκΫλνπο) ά βεβαέσζε δηαθνπάο ζχληαμεο (γηα ζπληαμηνχρνπο).
δ) ΘεσξεκΫλε απφ ηελ εθνξέα αλαιπηηθά απφδεημε.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Γελ ρνξεγνχληαη Ϋμνδα θεδεέαο ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ πξνζηαηεπνκΫλσλ κειψλ νηθνγΫλεηαο.
Αξκφδηα ππεξεζία:
Σκάκα Παξνρψλ ΑζζΫλεηαο, Τπνθ/ηνο Η.Κ.Α. ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.

3.3

Τγεηνλνκηθά πεξέζαιςε αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Σ..Α.Τ.
3.3.1 Δμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 15 ηνπ Ν. 982/1979 (ΦΔΚ 239/Α΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. νηθ. 2/7029/0094/8-2-2005.
Πξνυπνζέζεηο:

α) Δθφζνλ ππΪξρεη Ϊζθεζε επαγγΫικαηνο.
β) Δθφζνλ δελ ππΪξρεη νηθνλνκηθά νθεηιά πνπ λα εκπνδέδεη ηηο παξνρΫο θαη θαη‟ επΫθηαζε
Ϋρεη ζεσξεζεέ ην βηβιηΪξην αζζελεέαο .
Γηθαηνινγεηηθά:

α) πκπιάξσζε ηεο εληνιάο πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξένπ αζζελεέαο
απφ ηνλ ζεξΪπνληα ηαηξφ.
β) Θεψξεζε ηεο εληνιάο απφ ην αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν (ειεγθηάο ηαηξφο, Α΄/ζκηα Τγεηνλ.
Δπηηξνπά Ο.Π.Α.Γ. θ.ι.π.).
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Σν Σ..Α.Τ. ζηελ εμσλνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε αθνινπζεέ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Γεκνζένπ
(Ο.Π.Α.Γ.) φζνλ αθνξΪ ζην χςνο, ζηελ Ϋθηαζε θαη ζηε δηαδηθαζέα ησλ παξνρψλ.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σ..Α.Τ. (Σακεέν χληαμεο θαη ΑπηαζθΪιηζεο Τγεηνλνκηθψλ).
Γ/λζε Αζζελεέαο, Σκάκα Παξνρψλ Αλνηθηάο Πεξέζαιςεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Aραξλψλ 27 Σ.Κ. 10439, Αζάλα.
Σει.: 210 8831177.
Σει. ΚΫληξν: 210 8816911-17.
Ζιεθηξνληθά Γ/λζε: dioik@tsay.gr
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.tsay.gr
3.3.2
Καηαβνιή δαπαλψλ εηδηθψλ ζπλεδξηψλ κε απαιιαγή ζπκκεηνρήο ζε ηέθλα αζθαιηζκέλσλ
Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Π.Γ. 78/1991 (ΦΔΚ 33/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
ΘεσξεκΫλν βηβιηΪξην πγεέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1) Αέηεζε ηνπ Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνπ.
2) Πηζηνπνηεηηθφ λεπξνιφγνπ-ςπρηΪηξνπ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ πνπ απνθαέλεηαη φηη: α) ηα
παηδηΪ εληΪζζνληαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ απξνζΪξκνζησλ, β) εηδηθΪ γηα ηελ εηδηθά εθπαέδεπζε, φηη
κε απηά βειηηψλεηαη ε θαηΪζηαζά ηνπο.
Γηαδηθαζία:
Οη αζθαιηζκΫλνη πξνζθνκέδνπλ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ λεπξνιφγνπ-ςπρηΪηξνπ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ θαη ελ ζπλερεέα εγθξέλεη ε Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά κε ζρεηηθά ηεο απφθαζε.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σ..Α.Τ. (Σακεέν χληαμεο θαη ΑπηαζθΪιηζεο Τγεηνλνκηθψλ).
Γ/λζε Αζζελεέαο, Σκάκα Παξνρψλ Αλνηθηάο Πεξέζαιςεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Aραξλψλ 27, Σ.Κ. 10439, Αζάλα.
Σει.: 210 8831177.
Σει. ΚΫληξν: 210 8816911-17.
Ζιεθηξνληθά Γ/λζε: dioik@tsay.gr
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.tsay.gr
3.3.3 Γαπάλε πεξίζαιςεο αζθαιηζκέλσλ Σ..Α.Τ. ζε Ηδξχκαηα Υξνλίσο Παζρφλησλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:

Άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 67/1990 (ΦΔΚ 300/Α΄).
Γηάξθεηα ηζρχνο:
Δθ‟ φξνπ δσάο.
Γηθαηνχρνη:
ΑζθαιηζκΫλνη ζηνλ θιΪδν αζζελεέαο νη νπνένη πΪζρνπλ απφ ρξφληα θαη αλέαηα λνζάκαηα.
Γηθαηνινγεηηθά:
1) Aέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πεξέζαιςεο.
2) BηβιηΪξην αζζελεέαο.
3) ΓλσκΪηεπζε ζεξΪπνληνο ηαηξνχ.
Γηαδηθαζία:
Τπνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋθδνζε ηεο Απφθαζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Σακεένπ φηη ν αζζελάο πΪζρεη απφ ρξφλην θαη αλέαην λφζεκα θαη ζηε ζπλΫρεηα Ϋθδνζε ηεο Ϋγθξηζεο
παξνράο λνζειεέαο (εηζηηάξην).
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σ..Α.Τ (Σακεέν χληαμεο θαη ΑπηαζθΪιηζεο Τγεηνλνκηθψλ).
Γ/λζε ΑζζΫλεηαο, Σκάκα Παξνρψλ Τγεηνλνκηθάο Πεξέζαιςεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Aραξλψλ 27, Σ.Κ. 10439, Αζάλα.
Σει.: 210 8254146.
Σει. ΚΫληξν: 210 8816911-17.
Ζιεθηξνληθά Γ/λζε: dioik@tsay.gr
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.tsay.gr
3.3.4
Καηαβνιή λνζειίσλ - ηξνθείσλ ζηα Δηδηθά Ηδξχκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ απξνζάξκνζησλ παηδηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σ..Α.Τ. αλεμαξηήησο ειηθίαο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 78/1991 (ΦΔΚ 33/Α΄).
Γηάξθεηα ηζρχνο:
Σν δηΪζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ Ϋηνπο.
Πξνυπφζεζε παξνρήο:
Απφθαζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Σακεένπ κε βΪζε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ λεπξνιφγνπ-ςπρηΪηξνπ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ φηη:
α) ηα παηδηΪ εληΪζζνληαη ζηελ θαηεγνξέα απξνζΪξκνζησλ,
β) εηδηθΪ γηα ηελ εηδηθά εθπαέδεπζε, φηη κε απηά βειηηψλεηαη ε θαηΪζηαζά ηνπο.
ηελ έδηα Απφθαζε νξέδεηαη θαη ε δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ Ϋληαμεο ζηελ θαηεγνξέα ησλ απξνζΪξκνζησλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
1) Αέηεζε ηνπ Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνπ.
2) ΒηβιηΪξην αζζελεέαο ηνπ Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα δηθαηνχρνπ πεξέζαιςεο.
3) Βεβαέσζε ηνπ Δηδηθνχ ρνιεένπ.
Γηαδηθαζία:
Ζ αέηεζε καδέ κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιιεηαη ζην Σακεέν πξηλ απφ ηελ εηζαγσγά ησλ παηδηψλ ζην Δηδηθφ ρνιεέν, δηαθνξεηηθΪ ε εηδηθά εθπαέδεπζε εγθξέλεηαη απφ ηε ρξνλνινγέα ππνβν-

ιάο ηεο αέηεζεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σ..Α.Τ (Σακεέν χληαμεο θαη ΑπηαζθΪιηζεο Τγεηνλνκηθψλ).
Γ/λζε ΑζζΫλεηαο, Σκάκα Παξνρψλ Τγεηνλνκηθάο Πεξέζαιςεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Aραξλψλ 27, Σ.Κ. 10439, Αζάλα.
Σει.: 210 8254146.
Σει. ΚΫληξν: 210 8816911-17.
Ζιεθηξνληθά Γ/λζε: dioik@tsay.gr
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.tsay.gr

3.4
Ννζειεπηηθά θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε αλαζθΪιηζησλ θαη νηθνλνκηθΪ αδχλαησλ πνιηηψλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν.Γ. 57/1973 (ΦΔΚ 149/Α΄), Τ.Α. αξηζκ. Γ6/8645/1974, Ϊξζξν 44 ηνπ Ν. 2082/1992 (ΦΔΚ
158/Α΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Τ4α/48566 (ΦΔΚ 668/Α΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. 139491/2006 (ΦΔΚ 1747/Β΄).
Γηθαηνχρνη:
Γηθαηνχρνη δσξεΪλ λνζνθνκεηαθάο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο εέλαη:
1.Έιιελεο πνιέηεο ά ειιεληθάο θαηαγσγάο (νκνγελεέο) νη νπνένη δηακΫλνπλ κφληκα θαη λφκηκα
ζηελ ΔιιΪδα, εέλαη αλαζθΪιηζηνη θαη νηθνλνκηθΪ αδχλαηνη, ην δε νηθνγελεηαθφ εηάζην εηζφδεκα ηνπο
δελ μεπεξλΪ ηα 6.000 επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηΪ 20% γηα ηε ζχδπγν θαη θαηΪ 20% γηα θΪζε αλάιηθν ά πξνζηαηεπφκελν παηδέ κε ηελ πξνυπφζεζε βΫβαηα φηη απηφ ην εηζφδεκα δελ πξνΫξρεηαη απφ
επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ηΫηνηα πνπ λα ηνπ παξΫρεη ηελ δπλαηφηεηα αζθΪιηζεο. Σν θαζνξηζζΫλ απηφ εηζφδεκα, απμΪλεηαη θαηΪ 50% ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ. Χο
εηζφδεκα λνεέηαη ην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ά ηεθκαξηφ θαη ην απαιιαζζφκελν ά θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν. ηνπο παξαπΪλσ δηθαηνχρνπο ηεο δσξεΪλ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο θαη λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο ρνξεγεέηαη βηβιηΪξην αλαζθΪιηζηνπ γηα Ϋλα (1) Ϋηνο.
2. α)
ΑλαζθΪιηζηνη ινγνηΫρλεο θαη ηα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (ζχδπγνο θαη αλάιηθα ηΫθλα).
β)
ΑλαζθΪιηζηα κΫιε ηνπ Δπηκειεηεξένπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ΔιιΪδνο θαη ηα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο (ζχδπγνο θαη αλάιηθα ηΫθλα).
γ)
ΑλαζθΪιηζηνη Έιιελεο κνπζηθνέ, ηξαγνπδηζηΫο θαη ινηπνέ απαζρνινχκελνη ζην ζΫακα/αθξφακα
πνπ εξγΪδνληαη πεξηζηαζηαθΪ.
δ)
ΑλαζθΪιηζηνη πξψελ βνπιεπηΫο θαη ηα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (ζχδπγνο θαη αλάιηθα ηΫθλα).
ε)
Άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ζεξαπεπηηθΫο θνηλφηεηεο γηα απεμΪξηεζε, ΟΚΑΝΑ, Νφζηνο θ.η.ι.
ηνπο αλσηΫξσ δηθαηνχρνπο ρνξεγεέηαη βηβιηΪξην αλαζθΪιηζηνπ γηα Ϋλα (1) Ϋηνο.
3. α.) ΠαηδηΪ πνπ δηακΫλνπλ ζε ΜνλΪδεο Κνηλσληθάο Φξνληέδαο ησλ Γ.Τ.ΠΔ. ά Ϊιια ηδξχ-

καηα Ν.Π.Γ.Γ ά Ν.Π.Η.Γ..
β)
ΑγσληζηΫο ηεο εζληθάο αληέζηαζεο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
γ)
ΈιιελΫο κνλαρνέ θαη ιατθνέ ηεο ΗεξΪο Μνλάο ηλΪ θαη Έιιελεο θιεξηθνέ ησλ Παηξηαξρεέσλ.
δ) ΑλαζθΪιηζηεο Ϊγακεο επέηνθεο θαη κεηΫξεο θαη ηα παηδηΪ απηψλ.
ε) ΠαηδηΪ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε αλΪδνρεο νηθνγΫλεηεο.
ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ αλσηΫξσ θαηεγνξηψλ ρνξεγεέηαη βηβιηΪξην αλαζθΪιηζηνπ γηα ηξέα (3)
Ϋηε.
4. α)
Οκνγελεέο πνπ δηαζΫηνπλ βεβαέσζε θαηΪζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα απφθηεζε εηδηθνχ δειηένπ
ηαπηφηεηαο νκνγελνχο ά γηα απφθηεζε ηεο ειιεληθάο ηζαγΫλεηαο.
β) Αιινδαπνέ κε Ϊδεηα παξακνλάο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο (πγεέαο).
ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ρνξεγεέηαη πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο,
γηα φζν ρξνληθφ δηΪζηεκα ππΪξρεη ε ζπγθεθξηκΫλε αλΪγθε ηαηξνθαξκαθεπηηθάο θαη λνζειεπηηθάο
πεξέζαιςεο θαη θαηφπηλ βεβαέσζεο ηεο αλΪγθεο απηάο απφ Κξαηηθφ Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα. ΔπηπιΫνλ βεβαηψλεηαη θαη ν πηζαλφο ρξφλνο λνζειεέαο θαη απνζεξαπεέαο απφ ηελ αζζΫλεηα.
γ) Τπάθννη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ ΥΪξηε.
δ)
Αιινγελεέο ζχδπγνη Διιάλσλ ά νκνγελψλ ά ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ηα ηΫθλα
απηψλ.
5. α) ΑλαγλσξηζκΫλνη πνιηηηθνέ πξφζθπγεο.
β)
Αιινδαπνέ νη νπνένη Ϋρνπλ ππνβΪιιεη αέηεζε γηα αλαγλψξηζε πξνζθπγηθάο ηδηφηεηαο θαη ε νπνέα
βξέζθεηαη ζην ζηΪδην εμΫηαζεο απφ ην Τπνπξγεέν Γεκφζηαο ΣΪμεο.
γ)
Έρνληεο Ϋγθξηζε παξακνλάο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ά ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ηαρζεέ πξνζεζκέα
ε νπνέα δελ Ϋρεη εθπλεχζεη αθφκε.
ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα δσξεΪλ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο θαη λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο κε ηελ Ϊκεζε επέδεημε ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο πξφζθπγα ά
ηνπ δειηένπ αηηάζαληνο Ϊζπιν αιινδαπνχ ά ηνπ εηδηθνχ δειηένπ παξακνλάο γηα αλζξσπηζηηθνχο
ιφγνπο, αληέζηνηρα, ζηηο ππεξεζέεο ηνπ Δ..Τ.( Π.Γ. 266/1999).
6. Οη αιινδαπνέ ζχκαηα ησλ εγθιεκΪησλ ησλ Ϊξζξσλ 323,323 Α΄,349,351 θαη 351 Α΄ ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα (ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 233/2003), πνπ εέλαη αλαζθΪιηζηνη, εέλαη δηθαηνχρνη Ϊκεζεο θαη δσξεΪλ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο θαη λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο απφ ηηο Τπεξεζέεο ηνπ
Δ..Τ., γηα φζν ρξνληθφ δηΪζηεκα δηαξθνχλ ηα κΫηξα πξνζηαζέαο θαη αξσγάο, κε ηελ επέδεημε
κφλν ζηηο Τπεξεζέεο ηνπ Δ..Τ ηεο ζρεηηθάο βεβαέσζεο απφ ηελ νηθεέα αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε,
ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη ξεηΪ ν ρξφλνο πξνζηαζέαο θαη αξσγάο.
7. Οη θξαηνχκελνη ζε θπιαθΫο, θηινμελνχκελνη ζε ηδξχκαηα αγσγάο αλειέθσλ θαη θηινμελνχκελνη ζε ζηΫγεο θηινμελέαο αλειέθσλ ησλ εηαηξεηψλ αλειέθσλ (Ν.Π.Γ.Γ.) εέλαη δηθαηνχρνη δσξεΪλ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο θαη λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο κε επέδεημε ηεο ζρεηηθάο βεβαέσζεο ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηάκαηνο, ηνπ ηδξχκαηνο αγσγάο ά ηεο ζηΫγεο θηινμελέαο, απεπζεέαο ζηελ
ππεξεζέα ηνπ Δ..Τ.
Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ αλαζθάιηζηνπ:

• ΓεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ:
1. Αέηεζε επέ εληχπνπ πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζηελ νπνέα επηζπλΪπηεηαη θσηνηππέα ηαπηφηεηαο ά δηαβαηεξένπ θαη δχν (2) θσηνγξαθέεο ηνπ κΫινπο γηα ην νπνέν ζα εθδνζεέ ην βηβιηΪξην.
2. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη φηη φια ηα ζηνηρεέα πνπ
πξνζθνκέδνληαη εέλαη αιεζά, φηη ν αηηψλ εέλαη αλαζθΪιηζηνο θαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ αιιΪμεη ε
αζθαιηζηηθά ηνπ θαηΪζηαζε ζα δεισζεέ ακΫζσο θαη ζα παξαδνζεέ ην βηβιηΪξην ζηελ Τπεξεζέα
Ϋθδνζάο ηνπ. Δπέ πιΫνλ, ζηελ ππεχζπλε δάισζε δειψλεηαη φηη δελ ππΪξρνπλ εηζνδάκαηα απφ
ζπληΪμεηο ά Ϊιιεο πεγΫο ηνπ εμσηεξηθνχ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο θαη βεβαέσζε κφληκεο θαηνηθέαο απφ ην Γάκν
φπνπ αλάθεη ν αηηψλ, φηαλ απαηηεέηαη (π.ρ φηαλ δελ ππνβΪιιεηαη θνξνινγηθά δάισζε, φηαλ ππΪξρεη λΫα εγθαηΪζηαζε θ.ι.π).
4. Γηα ηνπο ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., Ϊδεηα δηακνλάο απφ ην νηθεέν Αζηπλνκηθφ
Σκάκα ηεο πεξηνράο θαηνηθέαο ηνπο.
• Γηα ηελ θαηεγνξέα 1, εθηφο ησλ γεληθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηνχληαη αθφκε:
1. Αληέγξαθα εληχπσλ Δ1, Δ2 θαη Δ9 απφ ηελ Δθνξέα.
2. Αληέγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδάκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο
(ζε πεξέπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιά θνξνινγηθάο δάισζεο, ππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζεσξεκΫλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.) θαη αληέγξαθν
ηνπ εληχπνπ Δ9 ζεσξεκΫλν απφ ηελ Δθνξέα θαζψο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηνχ.
3. Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο Πξφλνηαο ηεο Ν.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο γηα
ηπρφλ επηδφηεζε θαη ην χςνο απηάο γηα ηνλ έδην θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγελεέαο ηνπ θαη βεβαέσζε ηνπ
Ο.Γ.Α. πξνθεηκΫλνπ γηα δηθαηνχρν πνπ εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2459/1997
(επέδνκα ηξέηνπ παηδηνχ, πνιπηεθληθφ επέδνκα ά ζχληαμε).
4. ΔπηπιΫνλ, γηα νκνγελεέο απφ ηελ Αιβαλέα ά ηελ πξψελ Δ...Γ, επηθπξσκΫλν αληέγξαθν
ηνπ Δηδηθνχ Γειηένπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Σ.Ο.).
5. Γηα νκνγελεέο, αιινδαπνχο ά πξφζθπγεο, γέλεηαη Ϋιεγρνο ηνπ δηαβαηεξένπ γηα ηελ εέζνδν
θαη Ϋμνδν απφ ηελ ρψξα θαη θξαηνχληαη επηθπξσκΫλα θσηναληέγξαθα ζην ζρεηηθφ θΪθειν.
Απνπζέα απφ ηε ρψξα ελφο ηξηκάλνπ ζπλνιηθΪ ά δηαθεθνκκΫλα εληφο ελφο (1) Ϋηνπο δελ θαηνρπξψλεη δηθαέσκα κφληκεο δηακνλάο ζηελ ΔιιΪδα.
• Γηα ηηο εηδηθφηεξεο ππννκΪδεο ηεο θαηεγνξέαο 2 ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη:
Γηα ηελ πεξέπησζε 2α΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη πηζηνπνηεηηθφ ά βεβαέσζε ησλ σκαηεέσλ «Δηαηξεέα Διιάλσλ Λνγνηερλψλ, Δζληθά Δηαηξεέα Διιάλσλ Λνγνηερλψλ θαη Δηαηξεέα πγγξαθΫσλ»,
«Δηαηξεέα Λνγνηερλψλ Θεζ/θεο», «Δλσηηθά Πνξεέα πγγξαθΫσλ», «Παλειιάληα Έλσζε Λνγνηερλψλ», «χλδεζκνο Ηζηνξηθψλ πγγξαθΫσλ», «Έλσζε Διιάλσλ πγγξαθΫσλ», «Δηαηξέα Λνγνηερλψλ Ν.Γ. ΔιιΪδνο», «Παγθφζκηα Δζηέα Λνγνηερλψλ», «Έλσζε Λνγνηερλψλ Βνξεένπ ΔιιΪδνο»,
«Κχθινο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιένπ», «Διιεληθά Δηαηξέα Μεηαθξαζηψλ Λνγνηερλέαο», «Δηαηξεέα ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ ΠεηξαηΪ» θαη «Παλειιάληνο χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Μεηαθξαζηψλ»,
απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθέαο ηνπ δηθαηνχρνπ, ην γεγνλφο
φηη απνηειεέ ελεξγφ κΫινο απηψλ, ε ηδηφηεηα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ
θαη ην φηη εέλαη αλαζθΪιηζηνη.
Γηα ηελ πεξέπησζε 2β΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη πηζηνπνηεηηθφ ά βεβαέσζε απφ ην Δπηκειε-

ηάξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ΔιιΪδνο απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε
θαηνηθέαο ηνπ δηθαηνχρνπ, ην φηη απνηειεέ κΫινο ηνπ Δπηκειεηεξένπ, ε θαιιηηερληθά θ.ι.π.. ηδηφηεηα
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ην φηη εέλαη αλαζθΪιηζηνο ν έδηνο θαζψο θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ.
Γηα ηελ πεξέπησζε 2γ΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη βεβαέσζε απφ ην σκαηεέν ά ηελ Έλσζε
Σξαγνπδηζηψλ θαη Μνπζηθψλ ΔιιΪδνο.
Γηα ηελ πεξέπησζε 2δ΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη πηζηνπνηεηηθφ ά βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζέαο ηεο Βνπιάο ησλ Διιάλσλ απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη δηαηειΫζεη βνπιεπηάο, ην ζπγθεθξηκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα θαη ην φηη δελ Ϋρεη ζπληαμηνδνηεζεέ κε ηελ
ηδηφηεηα απηά.
Γηα ηελ πεξέπησζε 2ε΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη πηζηνπνηεηηθφ ά βεβαέσζε απφ ηε ζεξαπεπηηθά θνηλφηεηα φπνπ θηινμελεέηαη ν ελδηαθεξφκελνο.
• Γηα ηηο εηδηθφηεξεο ππννκΪδεο ηεο θαηεγνξέαο 3 ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη:
Γηα ηελ πεξέπησζε 3α΄: αέηεζε, δχν (2) θσηνγξαθέεο θαη βεβαέσζε ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ πεξηζΪιπηεη ην παηδέ.
Γηα ηελ πεξέπησζε 3β΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη βεβαέσζε Γεκφζηαο Αξράο φηη ν ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηεκΫλνπ αγσληζηά Δζληθάο Αληέζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1543/1985, ζηελ πεξέπησζε δε πνπ ν αγσληζηάο Ϋρεη πεζΪλεη, βεβαέσζε φηη ε ζχδπγφο, ηα ηΫθλα ηνπ θαη ε Ϊγακε αδειθά ηνπ ζπληαμηνδνηνχληαη ιφγσ ηνπ ζαλΪηνπ απηνχ κε βΪζε
ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1543/1985.
Γηα ηελ πεξέπησζε 3γ΄: θσηνηππέα ηαπηφηεηαο ά δηαβαηεξένπ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο, δχν (2) θσηνγξαθέεο θαη βεβαέσζε ηεο ΗεξΪο Μνλάο ηλΪ ά ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Δπέζεκνπ
Μεηνρένπ Αζελψλ φηη ν ελδηαθεξφκελνο αλάθεη θαη ππεξεηεέ ζηνπο παξαπΪλσ θνξεέο ά βεβαέσζε
ηνπ Παηξηαξρεένπ φπνπ ππεξεηεέ.
Γηα ηελ πεξέπησζε 3δ΄: ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη βεβαέσζε ηεο νηθεέαο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο
πνπ ηηο παξαθνινπζεέ, ηε ρνιά ά ην ΚΫληξν Κνηλ. Δπηκφξθσζεο.
Γηα ηελ πεξέπησζε 3ε΄: αέηεζε, δχν (2) θσηνγξαθέεο θαη βεβαέσζε ηεο ΜνλΪδαο Κνηλσληθάο
Φξνληέδαο ηεο Γ.Τ.ΠΔ.
• Γηα ηελ θαηεγνξέα 4:
Γηα νκνγελεέο πνπ δηαζΫηνπλ βεβαέσζε θαηΪζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα απφθηεζε ειιεληθάο ηζαγΫλεηαο ά δειηέν ηαπηφηεηαο νκνγελνχο θαη γηα αιινδαπνχο, κε Ϊδεηα παξακνλάο πνπ αλαγξΪθεη
"Αλζξσπηζηηθνέ ιφγνη" (Ν. 2910/2001), εθδέδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο, θαηφπηλ ππνβνιάο ησλ γεληθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηελ θαηεγνξέα
1 θαη κφλν γηα φζν ρξνληθφ δηΪζηεκα ππΪξρεη ζπγθεθξηκΫλε αλΪγθε ηαηξνθαξκαθεπηηθάο θαη λνζειεπηηθάο πεξέζαιςεο θαη θαηφπηλ βεβαέσζεο ηεο αλΪγθεο απηάο απφ Κξαηηθφ Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα, ζηελ
νπνέα βεβαηψλεηαη θαη ν πηζαλφο ρξφλνο λνζειεέαο θαη απνζεξαπεέαο απφ ηελ αζζΫλεηα.
Ζ Δπηηξνπά δχλαηαη λα δεηάζεη νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν θξηζεέ απαξαέηεην.

Γηαδηθαζία:
Οη δηθαηνχρνη πνπ εθνδηΪδνληαη κε βηβιηΪξην αλαζθΪιηζηνπ εγγξΪθνληαη ζην Μεηξψν ΑλαζθΪιηζησλ θαη ΟηθνλνκηθΪ ΑδπλΪησλ πνπ ηεξεέηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζέα Τγεέαο ά Πξφλνηαο
θΪζε Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο. Αθνινπζεέηαη ε θΪησζη δηαδηθαζέα:
α) ΚαηΪζεζε απφ ηνλ αηηνχληα (ά εθπξφζσπφ ηνπ) ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζηελ αξκφδηα Τπεξεζέα Πξφλνηαο ά Τγεέαο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο
θαηνηθέαο ηνπ.
β) Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζέα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη γλεζηφηεηα.
γ) Γηαβέβαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα γλσκνδνηηθά Δπηηξνπά.
δ) Ζ Δπηηξνπά, αθνχ εμεηΪζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ, ζπληΪζζεη ζρεηηθά απφθαζε, ηελ νπνέα καδέ
κε ην ζρεηηθφ θΪθειν επηζηξΫθεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζέα: ηελ πεξέπησζε ζεηηθάο απφθαζεο, ρνξεγεέηαη απφ ηελ Τπεξεζέα Αξηζκφο Μεηξψνπ θαη Αηνκηθφ ΒηβιηΪξην Τγεέαο. ηελ πεξέπησζε πνπ ε
απφθαζε εέλαη κελ ζεηηθά αιιΪ δελ ζεκειηψλεηαη δηθαέσκα βηβιηαξένπ πγεέαο (πεξέπησζε 3), ρνξεγεέηαη κφλν ε απφθαζε, ε νπνέα θαη πξνζθνκέδεηαη ζην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα, ελψ σο πεξηζηαηηθφ
θαηαγξΪθεηαη κε φια ηα πξνζθνκηζζΫληα ζηνηρεέα. ηελ πεξέπησζε απνξξηπηηθάο απφθαζεο, απηά
δηαβηβΪδεηαη εγγξΪθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε. ε) ΜεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ βηβιηαξένπ, ε αλαλΫσζά ηνπ γέλεηαη κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα κε ηελ νπνέα εθδέδεηαη. Γελ πξνζθνκέδνληαη εθ
λΫνπ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ζχκθσλα κε ηελ θξέζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ππΪξρνπλ ζην θΪθειν
ηνπ αηηνχληα.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
ηνλ θΪηνρν βηβιηαξένπ πγεέαο αλαζθΪιηζηνπ παξΫρεηαη λνζειεέα απνθιεηζηηθΪ ζε θιέλεο Γ΄
ζΫζεο ζε δεκφζηα ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα ά ζε ηδησηηθΪ, ζπκβεβιεκΫλα κε ην δεκφζην. Οη θΪηνρνη
ηνπ βηβιηαξένπ δηθαηνχληαη λνζειεέαο θαη ζην εμσηεξηθφ εθφζνλ θξηζεέ αλαγθαέν.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ αξκφδηα Τπεξεζέα Τγεέαο ά Πξφλνηαο ηεο Ν.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ πνιέηε.

3.5
Υνξάγεζε νξζνπεδηθψλ εηδψλ θαη επηζηεκνληθψλ βνεζεκΪησλ απφ ην Δζληθφ
Ίδξπκα ΑπνθαηΪζηαζεο Αλαπάξσλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Τ.Α. αξηζκ. Π3α/Φ.241/1979/14.11.2001 (ΦΔΚ 98/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο:
1. Άηνκα κε αλαπεξέα ελ πιάξε αρξεζηέα ιφγσ ακθνηεξφπιεπξνπ αθξσηεξηαζκνχ ηνπ γφλαηνο ά ιφγσ πιάξνπο παξαπιεγέαο ά Ϊιιεο ζνβαξάο αλαπεξέαο.
2. Οηθνλνκηθά αδπλακέα.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
β) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνλνκηθάο αδπλακέαο, ην νπνέν ρνξεγεέηαη απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθάο
Πξφλνηαο κεηΪ απφ θνηλσληθννηθνλνκηθά Ϋξεπλα Κνηλσληθάο Λεηηνπξγνχ.
γ) Ηαηξηθά γλσκΪηεπζε απφ ηαηξφ δεκνζένπ λνζνθνκεένπ φηη ν αηηψλ Ϋρεη ηα θΪησ Ϊθξα ηνπ
ελ πιάξε αρξεζηέα ιφγσ ακθνηεξφπιεπξνπ αθξσηεξηαζκνχ φινπ ηνπ γφλαηνο ά ιφγσ πιάξνπο

παξαπιεγέαο ά Ϊιιεο ζνβαξάο αλαπεξέαο, κπνπΪζεηαο, απνθξαθηηθάο ελδαξηεξέηηδαο θ.ι.π.
δ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ αηηνχληνο, κε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο απηνχ, φηη δελ
Ϋιαβε απφ Ϊιιε πεγά επηζηεκνληθφ βνάζεκα (ζε πεξέπησζε επηζηεκνληθνχ βνεζάκαηνο).
ε) Φσηνηππέα Αζηπλνκηθάο Σαπηφηεηαο επηθπξσκΫλε.
Γηαδηθαζία:
Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ, απνζηνιά απηψλ ζην Δ.Η.Α.Α. κΫζσ ηνπ νπνένπ
ζα γέλεη ε πξνκάζεηα.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
ΣηκνθαηΪινγνο ησλ νξζνπεδηθψλ εηδψλ πνπ θαηαζθεπΪδνληαη ζην Δ.Η.Α.Α. θαη πνπ αθνξνχλ
ζε ηερληθΪ βνεζάκαηα, κεηξάζεηο εθβηνκεραληθάο, εμεηδηθεπκΫλεο κειΫηεο θαη ινηπΫο ππεξεζέεο
παξαηέζεηαη ζην ζπλεκκΫλν πέλαθα ηεο αλσηΫξσ αλαθεξφκελεο Τ.Α.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ν.Α.

3.6
Υνξάγεζε νξζνπεδηθψλ εηδψλ θαη επηζηεκνληθψλ βνεζεκΪησλ απφ ην Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν.Γ. 1044/1971 (ΦΔΚ 245/Α΄), Οδεγέα ΔΓΤΔΘΑ 31/1992.
Πξνυπνζέζεηο:
1. Βαζηθνέ δηθαηνχρνη:
α. ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ.
β. ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο.
γ. ΑλΪπεξνη ζηξαηησηηθνέ εηξεληθάο πεξηφδνπ.
2. Γηθαηνχρνη ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ θαηεγνξηψλ:
ΑζθαιηζκΫλνη Γεκνζένπ-Η.Κ.Α.-Δ.Η.Α.Α. -Σ.Δ.Β.Δ.Δ. -Π.Η.Κ.Π.Α. -Κ.Α.Π.Α.Β. - Ο.Γ.Α. ζχκαηα
πνιΫκνπ θαη κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηνπο βαζηθνχο δηθαηνχρνπο:
α. Αέηεζε ηνπ αλΪπεξνπ κε πιάξε ζηνηρεέα θαη αθξηβά δηεχζπλζε.
β. ΠξΪμε θαλνληζκνχ ζχληαμεο.
γ. Ηαηξηθά γλσκΪηεπζε απφ ηαηξφ ηξαηησηηθνχ θαη Κξαηηθνχ λνζνθνκεένπ, ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη ε πΪζεζε θαη ην εέδνο ηνπ κεραλάκαηνο πνπ Ϋρεη αλΪγθε ν αζζελάο.
δ. Σξέκελν απνδνρψλ.
2. Γηα ηηο ινηπΫο πξνβιεπφκελεο θαηεγνξέεο:
α. Αέηεζε ηνπ αλΪπεξνπ κε πιάξε ζηνηρεέα θαη αθξηβά δηεχζπλζε.
β. Ηαηξηθά γλσκΪηεπζε απφ ηαηξφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα ζηνλ νπνέν αλάθεη ν αλΪπεξνο θαη
ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη ε πΪζεζε θαη ην εέδνο ηνπ κεραλάκαηνο πνπ Ϋρεη αλΪγθε ν αζζελάο.
Γηαδηθαζία:
1. Γηα ηνπο βαζηθνχο δηθαηνχρνπο:

α. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ απφ ΓΔΠΑΘΑ/ΓΓΜ/3ν θαη Ϋθδνζε εγθξηηηθάο δηαηαγάο.
β. Δγγξαθά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αλΪπεξνπ απφ ηε ΜνλΪδα ΔμππεξΫηεζεο Αλαπάξσλ ΠνιΫκνπ ζηα κεηξψα θαη Ϋλαξμε ησλ πεξηνδηθψλ ρνξεγάζεσλ νξζνπεδηθψλ εηδψλ θαη επηζηεκνληθψλ βνεζεκΪησλ, αλΪινγα κε ηελ πΪζεζε ηνπ θΪζε αλΪπεξνπ.
2. Γηα ηηο ινηπΫο πξνβιεπφκελεο θαηεγνξέεο:
α. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην Γξαθεέν ΔιΫγρνπ Υνξεγάζεσλ θαη θνζηνιφγεζε ηνπ
νξζ/θνχ εέδνπο, ζχκθσλα κε ηνλ επέζεκν ηηκνθαηΪινγν ηεο ΓΔΠΑΘΑ/ΜΔΑΠ.
β. Πιεξσκά ηνπ αληηηέκνπ ζην Σακεέν ηεο ΜνλΪδαο ά ζην Σακεέν ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα
ζηνλ νπνέν αλάθεη ν αλΪπεξνο θαη Ϋθδνζε εγθξηηηθάο εληνιάο πξνο ην Γξαθεέν ΔιΫγρνπ Υνξεγάζεσλ ηνπ νξζ/θνχ εέδνπο πνπ Ϋρεη αλΪγθε ν αζθαιηζκΫλνο αλΪπεξνο.
Υξφλνο έθδνζεο ή νινθιήξσζεο:
Αλαιφγσο ηνπ εέδνπο παξνράο (απφ 1 εκΫξα Ϋσο 1 κάλα).
Αξκφδηα Τπεξεζία:
1. ΓΔΠΑΘΑ/ΜΔΑΠ.
ηξαηφπεδν Βαζηιφπνπινπ.
Σει.: 210 3411069.
2. Τπεξεζέα Αλαπάξσλ ΠνιΫκνπ Μαθεδνλέαο- ΘξΪθεο.
ηξαηφπεδν ΜειΪ.
Σει.: 2310 656551.

Πιεξσκά εμφδσλ θεδεέαο αλαπάξσλ πνιΫκνπ.
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Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 20 ηνπ Ν. 1043/1980
9-6/1992/ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ.
Πξνυπνζέζεηο:

(ΦΔΚ

87/Α΄),

Π.Γ.

8-10/1989/ΓΔ/ΓΟΗ/3γ,

Π.Γ.

Γηα ηελ πιεξσκά ησλ εμφδσλ θεδεέαο νη αλΪπεξνη πνιΫκνπ πξΫπεη λα ππΪγνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 1044/1971 (ΦΔΚ 245/Α΄) θαη ηνπ Ν. 1043/1980 (ΦΔΚ 87/Α΄).
Γηθαηνινγεηηθά:
α. Απφδεημε εμφθιεζεο.
β. Αέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ.
γ. Βεβαέσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απνβηψζαληνο.
δ. Λεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ.
ε. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ αηηνχληνο ζηελ νπνέα δειψλεηαη ε θαηαβνιά ησλ
εμφδσλ θεδεέαο, ν ρξφλνο θαη ηφπνο ηΫιεζεο απηάο θαη ην γεγνλφο φηη δελ δηθαηνινγάζεθαλ ηΫηνηα
Ϋμνδα απφ Ϊιιε πεγά.
ζη. Σηκνιφγην.
Γηαδηθαζία:
Σα Ϋμνδα θεδεέαο πιεξψλνληαη απεπζεέαο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην
δηθαηνχρν ζην Σακεέν ηεο ΜΔΑΠ ά κε ηαρπδξνκηθά επηηαγά.
Υξφλνο έθδνζεο ή νινθιήξσζεο:
Άκεζα

Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο.
Γ/λζε -Σκάκα: ΔΠΤΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ/ΜΔΑΠ.
Σει. ΚΫληξν: 210 6598607.
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Δλέζρπζε εμφδσλ θεδεέαο ζε ζχκαηα πνιΫκνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:

Άξζξα 75 θαη 87 ηνπ Α.Ν. 1324/1949 (ΦΔΚ 326/Α΄), Ϊξζξν 21 ηνπ Ν. 1043/1980 (ΦΔΚ
87/Α΄), Ϊξζξν 13 ηνπ Ν. 1680/1987 (ΦΔΚ 7/Α΄).
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε δηθαηνχρνπ κε πιάξε ζηνηρεέα.
β) Λεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθάο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε δηελΫξγεηα θξΪηεζεο 2% ππΫξ ηνπ ΣΑΑΘΠ.
δ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα
δειψλνληαη:
- ηη ν αηηψλ θαηΫβαιε ηα Ϋμνδα θεδεέαο.
- Αλ ν απνβηψζαο άηαλ αζθαιηζκΫλνο ζε Ϊιιν αζθαιηζηηθφ θνξΫα.
ε) Σηκνιφγην εμφδσλ θεδεέαο (πξσηφηππν) ά επέζεκεο εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο πξνζθεξζεηζψλ
ππεξεζηψλ, ζηηο νπνέεο αλαγξΪθεηαη ην φλνκα ηνπ απνβηψζαληνο θαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ.
ζη) ΔΪλ ν δηθαηνχρνο Ϋιαβε Ϋμνδα θεδεέαο απφ Ϊιιν θνξΫα, ηφηε ζηε βεβαέσζε ηνπ θνξΫα
απηνχ, καδέ κε θσηναληέγξαθα ηηκνινγένπ θαη απνδεέμεσλ, αλαγξΪθεηαη ην πνζφ πνπ θαηΫβαιιε ν
αζθαιηζηηθφο θνξΫαο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σακεέν Αξσγάο Αλαπάξσλ θαη ΘπκΪησλ ΠνιΫκνπ (ΣΑΑΘΠ).
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Γξηβαέσλ & Γειθψλ 5, Σ.Κ. 10680, Αζάλα.
Σει.: 210 3638342.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.mod.mil.gr
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ΠξνγξΪκκαηα νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο Α.κεΑ.
3.9.1 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε Α.κεΑ. βαξηάο αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ.
Θεζκηθφ πιαίζην:

Τ.Α. αξηζκ. Γ4α/Φ225/161/1989 (ΦΔΚ 108/Β΄), Τ.Α. αξηζκ. Π4γ/225/νηθ. 2866/1995 (ΦΔΚ
629/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
ΑλΪινγνο ηεο ηζρχνο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Πξνυπνζέζεηο:
1. Άηνκα πνπ δελ ππΪγνληαη ζε θΪπνην εηδηθφ πξφγξακκα νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ηεο Πξφλνηαο θαη εέλαη, ιφγσ ζσκαηηθάο, λνεηηθάο ά ςπρηθάο αζζΫλεηαο ά αλαπεξέαο, αλέθαλα ζε πνζνζηφ
ηνπιΪρηζηνλ 67% (67% θαη Ϊλσ) γηα Ϊζθεζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγΫικαηνο ζχκθσλα κε γλσκα-

ηεχζεηο ησλ Α΄/ζκησλ θαη Β΄/ζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ.
2. α)
ΑλαζθΪιηζηνη (ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε απφ Γ/λζε Κνηλ. Πξφλνηαο ά Ϊιιν αζθαιηζηηθφ
θνξΫα φπσο νξέδεη ε εθΪζηνηε Ννκνζεζέα).
β)
Έκκεζα αζθαιηζκΫλνη [εμαηξνχληαη νη Ϋκκεζα πνπ ιφγσ ζαλΪηνπ ηνπ Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνπ (παηΫξα ά ζπδχγνπ) εηζπξΪηηνπλ ηε ζχληαμε, νπφηε ζεσξνχληαη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη].
γ) ΑζθαιηζκΫλνη ζηνλ Ο.Γ.Α. σο ππεξάιηθεο.
δ) Άκεζα αζθαιηζκΫλνη νη νπνένη δελ θαιχπηνπλ ηηο αζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξΫα.
εκείσζε: Γελ δηθαηνχληαη ην επέδνκα: α) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ εμσηεξηθνχ, β) φζνη πεξηζΪιπνληαη κε δαπΪλεο ηνπ Γεκνζένπ σο εζσηεξηθνέ αζζελεέο ά ηξφθηκνη ζε δεκφζηα, λνζειεπηηθΪ
ά πξνλνηαθΪ ηδξχκαηα αληέζηνηρα, γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ηξηκάλνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ελδηαθεξνκΫλνπ.
2. ΓλσκΪηεπζε ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ά ηεο Β΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο (ζε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο).
3. Βεβαέσζε ηαηξνχ εηδηθφηεηαο αλΪινγεο κε ην πξφβιεκα πνπ Ϋρεη ν ελδηαθεξφκελνο. Οη
βεβαηψζεηο ησλ ηαηξψλ πξΫπεη λα εέλαη ζεσξεκΫλεο γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ ην Γηνηθεηηθφ Γ/ληά ά ην λφκηκν αλαπιεξσηά ηνπ.
εκείσζε: Οη λεθξνπαζεέο θαη νη ηλζνπιηλνεμαξηψκελνη δηαβεηηθνέ - ηχπνο Η πξνζθνκέδνπλ
κφλν ηε βεβαέσζε ηνπ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ ρσξέο λα πεξΪζνπλ απφ ηελ Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά
Δπηηξνπά.
4.Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα δειψλνληαη ηα εμάο:
α) Ζ κφληκε θαηνηθέα ηνπ αλαπάξνπ.
β)
ηη ν αλΪπεξνο δελ εέλαη αζθαιηζκΫλνο ζηνλ Ο.Γ.Α., Σ.Δ.Β.Δ. θαη ινηπΪ ηακεέα θαη δελ θαιχπηεη
ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε (ε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, δελ αξθεέ ε ππεχζπλε δάισζε
θαη απαηηεέηαη βεβαέσζε. ηελ πεξέπησζε ηνπ Ο.Γ.Α., ε βεβαέσζε αλαδεηεέηαη θαη απφ ηελ Τπεξεζέα Πξφλνηαο).
γ) ηη ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε αλΪγθε ηνπ αλΪπεξνπ.
δ)
ηη ν δειψλ αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα ελεκεξψζεη ακΫζσο ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα γηα θΪζε κεηαβνιά ησλ ζηνηρεέσλ πνπ δειψλνληαη, φπσο ηπρφλ εηζαγσγά ηνπ αλΪπεξνπ ζε έδξπκα ά
λνζνθνκεέν, ιάςε ζχληαμεο απφ νπνηνδάπνηε θνξΫα ηνπ εζσηεξηθνχ ά ηνπ εμσηεξηθνχ, αζθΪιηζάο ηνπ κε νπνηαδάπνηε ηξφπν ζε θΪπνην ηακεέν, ζαλΪηνπ θ.ι.π.
ε)
ΔΪλ εηζπξΪηηεη ν αλΪπεξνο ά ε νηθνγΫλεηΪ ηνπ ζχληαμε ά νηθνλνκηθά ελέζρπζε απφ νπνηνδάπνηε
Ϊιιν θνξΫα.
5. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηνπ βηβιηαξένπ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο.
6. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ησλ ηαπηνηάησλ ηνπ αλΪπεξνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο
ηνπ επηδφκαηνο.
7. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ αλΪπεξνπ, ζε πεξέπησζε πνπ δελ ιακβΪλεηαη απφ ηνλ έδην ην επέδν-

κα, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο.
8. ΔπηθπξσκΫλν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξέαο.
9. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
Γηαδηθαζία:
1. Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ.
2. Έθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο θαη Ϋγθξηζε θαηαβνιάο κεληαέαο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο Α.κεΑ..
Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο:
Απφ ηελ εκΫξα ππνγξαθάο ηεο αλαγλσξηζηηθάο απφθαζεο πεξέπνπ 10 - 30 εκΫξεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.2

Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηπθιψλ.

Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 1904/1951 (ΦΔΚ 212/Α΄) φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 958/1979
(ΦΔΚ 191/Α΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. 193/23.1.1979 (ΦΔΚ 143/Β΄), Τ.Α. αξηζκ. Γ4 534/7.8.1981 (ΦΔΚ
159/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. 1480/6.7.1981 (ΦΔΚ 457/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
5 - 10 Ϋηε αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Πξνυπνζέζεηο:
1. ΣπθιΪ Ϊηνκα. Σπθιφο εέλαη εθεέλνο ν νπνένο ζηεξεέηαη παληειψο ηεο αληέιεςεο ηνπ θσηφο
ά ηνπ νπνένπ ε νπηηθά νμχηεηα εέλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο εηθνζηνχ (1/20) ηεο θπζηνινγηθάο ηνηαχηεο, θαη ησλ νπνέσλ ε νπηηθά νμχηεηα δελ βειηηψλεηαη κε δηφξζσζε θαη ε ζεξαπεέα ηνπο δελ εέλαη
δπλαηά κε ρεηξνπξγηθά επΫκβαζε.
2. α)
Δπαλαπαηξηδφκελνη νκνγελεέο, Ϋζησ θαη αλ Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ηελ Διιεληθά ηζαγΫλεηα, εθφζνλ Ϋρνπλ
ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ν. 958/1979 (πνιηηηθνέ πξφζθπγεο).
β)
Τπάθννη ησλ θξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ θπξσκΫλε κε ην Ν.Γ. 4017/1959 (ΦΔΚ 246/Α΄)
Δπξσπατθά χκβαζε θαη Κχπξηνη ππάθννη Διιεληθάο θαηαγσγάο πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα, εθφζνλ Ϋρνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ν. 958/1979 (ε Αιβαλέα δελ αλάθεη ζηελ αλσηΫξσ
ζχκβαζε).
γ)
Κξηλφκελνη σο αλέθαλνη ιφγσ απψιεηαο ηεο αέζζεζεο ηνπ θσηφο γηα επηδφηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο
θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4051/1961 θαη ηνπ Β.Γ/ηνο 669/1961, εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 958/1979.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ ηπθινχ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
2. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ έδηνπ ηνπ ηπθινχ ά ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο
ζηελ νπνέα δειψλεηαη:
α) Ζ κφληκε θαηνηθέα.
β)
ηη ν ηπθιφο δελ εηζπξΪηηεη ιφγσ ηπθιφηεηαο Ϊιιε νηθνλνκηθά ελέζρπζε απφ ην Γεκφζην Σακεέν

ά απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο θαη, εΪλ εηζπξΪηηεη, αλαγξαθά ηνπ
πνζνχ θαη ηνπ ιφγνπ ρνξάγεζεο.
γ) ηη ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεέ απνθιεηζηηθΪ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ηπθινχ.
δ)
ηη ν δειψλ ζα εηδνπνηάζεη ακΫζσο ηελ ππεξεζέα ζε πεξέπησζε κεηΪβαζεο ηνπ ηπθινχ ζην εμσηεξηθφ, αιιαγάο ηφπνπ θαηνηθέαο, ζαλΪηνπ ηνπ ηπθινχ (ην δειψλεη κφλν ν αληηπξφζσπνο).
3. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηνπ βηβιηαξένπ πγεέαο.
4. Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ν ηπθιφο κπνξεέ λα δειψλεη ππεχζπλν εέζπξαμεο, αλ ην επηζπκεέ.
5. Δηδηθφ Ϋληππν, πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηελ Τπεξεζέα, ζπκπιεξσκΫλν απφ νθζαικέαηξν
Γ/ληά ά Δπηκειεηά Α΄ Ννζνθνκεένπ ηνπ Δ..Τ, ζεσξεκΫλν γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ απφ
ην Γηεπζπληά ηνπ Ννζνθνκεένπ.
6. ΔπηθπξσκΫλεο θσηνηππέεο ηαπηνηάησλ ηνπ έδηνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο.
7. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
Οη παξαθΪησ θαηεγνξέεο ηπθιψλ, εθηφο απφ ηα γεληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινπλ θαη ηα
εμάο:
α)
Οη εξγαδφκελνη ηπθινί: βεβαέσζε ηνπ εξγνδφηε ηνπο φηη εξγΪδνληαη θαη εέλαη αζθαιηζκΫλνη ζηνλ
αλΪινγν Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ. Οη απηνηειψο εξγαδφκελνη: νπνηνδάπνηε δηθαηνινγεηηθφ απφ
ην νπνέν πξνθχπηεη φηη εέλαη αζθαιηζκΫλνη ζηνλ αλΪινγν Αζθαιηζηηθφ ΦνξΫα.
β) Οη ηπθινέ πνπ Ϋρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί: απφθνκκα ζχληαμεο.
γ)
Οη πηπρηνχρνη αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο: επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ πηπρένπ ηνπο.
δ)
Οη δηθεγφξνη: πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην δηθεγνξηθφ ζχιινγν ηνπ νηθεένπ Πξσηνδηθεένπ ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986.
ε) Οη θνηηεηέο Ϋσο 25 εηψλ: βεβαέσζε εγγξαθάο ζηε ζρνιά φπνπ θνηηνχλ.
ζη)
Οη κε εξγαδφκελνη θνηηεηέο: εθηφο απφ ηελ αλσηΫξσ βεβαέσζε, ζπκπιεξψλνπλ επηπιΫνλ
ζηελ ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ εξγΪδνληαη.
δ)
Οη γνλείο ή θεδεκφλεο ηπθιψλ παηδηψλ έσο 18 εηψλ πνπ δελ θνηηνχλ ζην ζρνιείν ή δελ
θηινμελνχληαη ζην νηθνηξνθείν ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. ή ηνπ Ηδξχκαηνο «ΖΛΗΟ» Θεζζαινλίθεο: ζηελ
ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 δειψλνπλ επηπιΫνλ ην ζρνιεέν φπνπ θνηηνχλ
ηα παηδηΪ ηνπο ά φηη δελ θνηηνχλ.
ε)
Οη άλεξγνη ηπθινί άκεζα αζθαιηζκέλνη πνπ απνιχζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζέα ηνπο: βεβαέσζε
απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ ηνπο Οξγαληζκφ φηη θαιχπηνληαη απ‟ απηφλ κφλν γηα πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε
θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα απνδεηθλχεηαη φηη Ϋπαςαλ λα εξγΪδνληαη.
ζ)
Οη άλεξγνη αλαζθάιηζηνη έσο 68 εηψλ: ζηελ ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.
1599/1986 δειψλνπλ επηπιΫνλ φηη εέλαη αλαζθΪιηζηνη Ϊλεξγνη.
η)

Οη έκκεζα αζθαιηζκέλνη: βεβαέσζε ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ φηη δελ ιακβΪλνπλ νη έδηνη
απφ απηφλ ζχληαμε.
Γηαδηθαζία:
l. Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ.
2.Έθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο θαη Ϋγθξηζε θαηαβνιάο κεληαέαο νηθνλνκηθάο
ελέζρπζεο ζε Ϊηνκα πνπ εέλαη ηπθιΪ.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.3

Δπίδνκα θσθψλ (θσθάιαισλ).

Θεζκηθφ πιαίζην:
Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ3β/423/73 (ΦΔΚ 306/Β΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο
αξηζκ. 56/1980 (ΦΔΚ 291/Β΄) θαη Γ4/Φ.11-2/νηθ. 1929/28.7.1982 (ΦΔΚ 724/Β΄) φκνηεο, Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4β/Φ.422/νηθ.1904/1984 (ΦΔΚ 479/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4β/Φ.422/νηθ.1142/1985 (ΦΔΚ
228/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
2 - 5 Ϋηε, αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Γηθαηνχρνη:
1. Άηνκα πνπ εέλαη εθ γελεηάο θσθΪ ά βαξάθνα θαη δελ Ϋρνπλ αλαπηχμεη ιφγν εμαηηέαο ηεο
θσθφηεηαο ά ηεο βαξεθνΐαο ηνπο.
2. α)
Άηνκα ειηθέαο 19 - 25 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεέν, θαηψηεξεο κΫζεο ά αλψηεξεο ηερληθΫο ά επαγγεικαηηθΫο ζρνιΫο ά ζε ζρνιΫο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ά ζε κνλΪδεο επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 963/1979 (ΦΔΚ 202/Α΄).
β)
ΚσθΪιαινη ειηθέαο Ϋσο θαη 18 εηψλ θαζψο θαη νη κεγαιχηεξνη ησλ 65 εηψλ, αλεμΪξηεηα αλ Ϋρνπλ
ά φρη ηαπηφρξνλα κε ηελ θσθαιαιέα θαη Ϊιιε ρξφληα ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά ά ςπρηθά πΪζεζε ά
βιΪβε.
γ)
ΚσθΪιαινη 19 - 65 εηψλ πνπ θξέλνληαη αλέθαλνη γηα θΪζε βηνπνξηζηηθά εξγαζέα απφ ηηο Α΄/βΪζκηεο
ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα ιφγσ ηαπηφρξνλεο κε ηελ θσθαιαιέα Ϊιιεο ρξφληαο ζσκαηηθάο, πλεπκαηηθάο ά ςπρηθάο πΪζεζεο ά βιΪβεο.
δ)
ΚσθΪιαινη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαηεγνξηψλ 2α΄ θαη 2β΄, πνπ αλάθνπλ ζπγρξφλσο ζηηο παξαθΪησ εηδηθφηεξεο θαηεγνξέεο:
•
Δπαλαπαηξηδφκελνη νκνγελεέο, αζρΫησο αλ Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ά φρη ηεο ειιεληθάο ηζαγΫλεηαο.
•
Τπάθννη ησλ θξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ θπξσκΫλε κε ην Ν.Γ. 4017/1959 (ΦΔΚ 246/Α΄)
Δπξσπατθά χκβαζε θαη θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.
•
ΚξηζΫληεο αλέθαλνη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ παηδηψλ ηνπο θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4051/1960 θαη
ηνπ Β.Γ. 669/1961.
•

Γηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο πνπ πξνβιΫπεη ην Ν.Γ. 1153/1972 «πεξέ πξνζηαζέαο πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ δηα ηεο παξνράο νηθνγελεηαθψλ επηδνκΪησλ» (ΦΔΚ 76/Α΄).
• Κχπξηνη ππάθννη ειιεληθάο θαηαγσγάο, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
2. ΓλσκΪηεπζε σηνξηλνιαξπγγνιφγνπ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη φηη ην
Ϊηνκν πνπ εμεηΪζηεθε εέλαη θσθΪιαιν εθ γελεηάο θαη ε νπνέα ζεσξεέηαη γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ ην Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληά ά ην λφκηκν αλαπιεξσηά ηνπ.
3. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ έδηνπ ηνπ θσθΪιαινπ ά ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο, ζηελ νπνέα δειψλεηαη:
α) Ζ κφληκε θαηνηθέα.
β)
ηη ν θσθΪιαινο δελ ιακβΪλεη Ϊιιε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ά ζχληαμε απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά
ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο θαη, εΪλ ιακβΪλεη, νξηζκφο ηνπ εέδνπο αλαπεξέαο θαη πξνζθφκηζε ηνπ
απνθφκκαηνο ζχληαμεο.
γ)
ηη ν δειψλ ζα εηδνπνηάζεη ακΫζσο ηελ Τπεξεζέα ζε πεξέπησζε κεηΪβαζεο ηνπ θσθΪιαινπ ζην
εμσηεξηθφ, αιιαγά ηφπνπ θαηνηθέαο θ.ι.π..
δ)
ηη ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεέ απνθιεηζηηθΪ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ θσθΪιαινπ θαη φηη
ν δειψλ ζα εηδνπνηάζεη ακΫζσο ηελ Τπεξεζέα ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ ηνπ θσθΪιαινπ.
ε)
Οη γνλεέο ά νη θεδεκφλεο θσθΪιαισλ παηδηψλ Ϋσο θαη 18 εηψλ δειψλνπλ αλ ηα παηδηΪ ηνπο θνηηνχλ ά φρη ζε ζρνιεέα. Αλ θνηηνχλ, ππνβΪιινπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην ζρνιεέν θνέηεζεο.
ζη)
ηαλ ε ππεχζπλε δάισζε δελ ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ θσθΪιαιν αιιΪ απφ ηνλ ππεχζπλν
γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνχ βνεζάκαηνο, ν ηειεπηαένο δειψλεη αθφκα φηη ην κεληαέν απηφ
ρξεκαηηθφ βνάζεκα πνπ ζα εηζπξΪηηεη ζα ην ρξεζηκνπνηεέ απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ εληζρπφκελνπ θσθΪιαινπ θαη φηη ζα εηδνπνηάζεη ακΫζσο ηελ ππεξεζέα ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ ηνπ θσθΪιαινπ (Απαηηεέηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηεο ππεχζπλεο δάισζεο).
4. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηνπ βηβιηαξένπ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο.
5. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηαπηφηεηαο ηνπ επηδνηνχκελνπ ά θαη ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο.
6. Λεμηαξρηθά πξΪμε ά πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο ηνπ θσθΪιαινπ.
7. Οη θσθΪιαινη ειηθέαο 19 Ϋσο 65 εηψλ, εθηφο ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβΪιινπλ:
α) γλσκΪηεπζε ηεο Α΄/ζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ά, ζε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο, ηεο Β΄/βΪζκηαο
Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο θαη β) βεβαέσζε ηαηξνχ φηη ην Ϊηνκν πνπ εμεηΪζηεθε εέλαη αλέθαλν γηα
θΪζε βηνπνξηζηηθά εξγαζέα ιφγσ ηαπηφρξνλεο κε ηελ θσθαιαιέα ρξφληαο ζσκαηηθάο ά ςπρηθάο
πΪζεζεο ά βιΪβεο.
Γηαδηθαζία:
l. Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ.
2. Έθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο θαη Ϋγθξηζε θαηαβνιάο κεληαέαο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ζε Ϊηνκα πνπ εέλαη θσθΪιαια.
Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ πξάμε:

10 - 30 εκΫξεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.4
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε αηφκσλ κε ζπαζηηθή εγθεθαινπάζεηα ή εγθεθαιηθή παξάιπζε.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Τ.Α. αξηζκ. Γ4α/Φ224/νηθ.1434/1984 (ΦΔΚ 441/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
2 - 5 Ϋηε αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Πξνυπνζέζεηο:
α) Άηνκα κε εγθεθαιηθά παξΪιπζε (ζπαζηηθΪ θ.ι.π.) ειηθέαο 0 - 18 εηψλ εέηε εέλαη αζθαιηζκΫλα εέηε εέλαη αλαζθΪιηζηα, εθηφο αλ ιακβΪλνπλ νηθνλνκηθφ βνάζεκα σο ηεηξαπιεγηθΪ, παξαπιεγηθΪ, βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ησλ λφκσλ 1140/1981 θαη 1284/1982 απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο
Οξγαληζκνχο ά απφ ηηο Γ/λζεηο θαη ηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο θαη Τγηεηλάο βΪζεη ηεο
115750/3006/1981 Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ Γ4/Φ.29/1931/1982 φκνηα.
β) Οη Έιιελεο πνπ δηακΫλνπλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα (απνπζέα ζην εμσηεξηθφ γηα νπνηνδάπνηε
ιφγν πνπ δελ ππεξβαέλεη ηνπο 6 κάλεο δελ απνηειεέ ιφγν δηαθνπάο ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο).
γ) Οη πεξηζαιπηφκελνη σο εμσηεξηθνέ ζε ηδξχκαηα ά λνζνθνκεέα αλεμΪξηεηα εΪλ ην Γεκφζην
ά ν Αζθαιηζηηθφο Οξγαληζκφο θαηαβΪιινπλ ηξνθεέα - λνζάιηα.
δ) Σα Ϊηνκα πνπ θνηηνχλ ζε κνλΪδεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
ε) Σα Ϊηνκα πνπ πεξηζΪιπηνληαη σο εζσηεξηθΪ ζε ηδξχκαηα (Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. θ.ι.π. πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαηφπηλ αδεέαο), εθφζνλ ηε δαπΪλε πεξέζαιςάο ηνπο Ϋρεη αλαιΪβεη ε νηθνγΫλεηΪ
ηνπο. ΔΪλ ηε δαπΪλε θαηαβΪιιεη ην ΚξΪηνο ά ν Αζθαιηζηηθφο Οξγαληζκφο ά Ν.Π.Γ.Γ. ά Ν.Π.Η.Γ.
θ.ι.π.. επηρνξεγνχκελν απφ ην ΚξΪηνο ηφηε νπδεκέα νηθνλνκηθά ελέζρπζε θαηαβΪιιεηαη.
ζη) Σα Ϊηνκα πνπ λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεέα, θιηληθΫο θ.ι.π. γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν απφ δχν κάλεο ην ρξφλν. ε πεξέπησζε πνπ ε λνζειεέα ηνπο παξαηεέλεηαη πεξηζζφηεξν απφ
δχν (2) κάλεο ην ρξφλν, ηφηε ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε θαηαβΪιιεηαη κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ νη
δαπΪλεο λνζειεέαο θαιχπηνληαη απφ ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπο.
δ) Οη επαλαπαηξηδφκελνη νκνγελεέο Ϋζησ θαη εΪλ Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ηελ Διιεληθά ΗζαγΫλεηα.
ε) Οη Κχπξηνη ππάθννη ειιεληθάο θαηαγσγάο, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.
ζ) Οη ππάθννη ησλ θξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ θπξνχκελε κε ην Ν.Γ. 4017/1959
(ΦΔΚ 246/Α΄) Δπξσπατθά χκβαζε, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.
η) Σα Ϊηνκα ησλ νπνέσλ νη γνλεέο Ϋρνπλ θξηζεέ σο αλέθαλνη θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ δηαηΪμεσλ
ηνπ Ν. 4051/1961 θαη ηνπ Β.Γ. 669/1961.
ηα) Οη δηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ. 1153/1972 «πεξέ πξνζηαζέαο πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ δηα παξνράο νηθνγελεηαθψλ επηδνκΪησλ» (ΦΔΚ 76/Α΄).
εκείσζε: Γελ δηθαηνχληαη ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο φζνη εηζπξΪηηνπλ, εέηε νη έδηνη εέηε ηα
κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο, απφ νπνηνδάπνηε θνξΫα ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο πξνλνηαθφ
βνάζεκα ά ζχληαμε ιφγσ εγθεθαιηθάο παξΪιπζεο έζε ά κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζνξηδφκελε κε
ηελ σο Ϊλσ Τ.Α.. ηελ πεξέπησζε εέζπξαμεο κηθξφηεξνπ βνεζάκαηνο/ζχληαμεο, θαηαβΪιιεηαη ζε
απηνχο ε δηαθνξΪ.

Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε ηνπ παηΫξα ά ηεο κεηΫξαο ά ηνπ θεδεκφλα ηνπ ζπαζηηθνχ θ.ι.π., κε ηελ νπνέα δεηεέηαη ε ρνξάγεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο.
β) Βεβαέσζε ηεο νηθεέαο Γεκνηηθάο ά Κνηλνηηθάο αξράο, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε ειηθέα ηνπ
αλΪπεξνπ, ε ζχλζεζε ηεο νηθνγΫλεηαο ζηελ νπνέα δεη, ε ζπγγεληθά ζρΫζε ηεο νηθνγΫλεηαο πξνο ην
αλΪπεξν Ϊηνκν θαζψο θαη ε κφληκε δηακνλά ηνπ πξνο επηδφηεζε αηφκνπ. ε πεξέπησζε πνπ ν
Γάκνο ά ε Κνηλφηεηα αδπλαηνχλ λα βεβαηψζνπλ ηα ζηνηρεέα, ηφηε ηα ζηνηρεέα απηΪ ιακβΪλνληαη
απφ ηελ Ϋθζεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ.
γ) ΓλσκΪηεπζε ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο (ΠΤΔ) ηεο Ννκαξρέαο ηνπ ηφπνπ
θαηνηθέαο ηνπ αλαπάξνπ, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη φηη ην Ϊηνκν απηφ πΪζρεη απφ εγθεθαιηθά παξΪιπζε (ζπαζηηθφ θ.ι.π.).
Γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο αλσηΫξσ γλσκΪηεπζεο, ππνβΪιιεηαη ζηελ αξκφδηα Π.Τ.Δ. αέηεζε ηνπ
γνλΫα ά θεδεκφλα ηνπ αλΪπεξνπ καδέ κε Ϋθζεζε θξαηηθνχ ηαηξνχ ά ηαηξνχ Ν.Π.Γ.Γ., θαηΪ πξνηέκεζε λεπξνιφγνπ, ζηελ νπνέα πεξηγξΪθεηαη κε θΪζε ιεπηνκΫξεηα ε θχζε ηεο αλαπεξέαο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ αηφκνπ.
ΚαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο Π.Τ.Δ. ηφζν ν ελδηαθεξφκελνο φζν θαη ε αξκφδηα Τπεξεζέα κπνξνχλ λα αζθάζνπλ πξνζθπγά ζηε Β΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά (Γ.Τ.Δ.), εληφο πξνζεζκέαο
20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο.
Οη απνθΪζεηο ησλ Γ.Τ.Δ. εέλαη ππνρξεσηηθΫο ηφζν γηα ηελ Τπεξεζέα φζν θαη γηα ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο.
Με απνθΪζεηο ησλ Ννκαξρψλ δχλαηαη λα πξνζηέζεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, Ϋλαο λεπξνιφγνο ά εηδηθεπκΫλνο παηδέαηξνο Γεκφζηνο ππΪιιεινο ά ππΪιιεινο Ν.Π.Γ.Γ.
ά Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ.
Πεξηπηψζεηο πνπ απνξξέθζεθαλ απφ ηηο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο δελ κπνξνχλ λα παξαπεκθζνχλ εθ λΫνπ πξν ηεο παξΫιεπζεο ηξηεηέαο, εθηφο εΪλ ζπληξΫρνπλ εμαηξεηηθνέ ιφγνη βεβαηνχκελνη κε ηαηξηθά γλσκΪηεπζε.
δ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ παηΫξα ά ηεο κεηΫξαο ά ηνπ θεδεκφλα ηνπ αλΪπεξνπ, ζηελ νπνέα
δειψλνληαη ηα εμάο:
1) Ζ κφληκε θαηνηθέα, ε ζχλζεζε θαη ην κεληαέν εηζφδεκα ηεο νηθνγΫλεηαο ζηελ νπνέα δηαβηψλεη ην αλΪπεξν Ϊηνκν.
2) ηη ε παξερνκΫλε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεέ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηηο
αλΪγθεο ηνπ αλΪπεξνπ αηφκνπ.
3) ηη ην αλΪπεξν Ϊηνκν ά ε νηθνγΫλεηΪ ηνπ δελ εηζπξΪηηεη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ζχληαμε ά Ϊιιε
νηθνλνκηθά ελέζρπζε απφ νπνηαδάπνηε πεγά ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο γηα ηελ έδηα αηηέα
(εγθεθαιηθά παξΪιπζε). ε πεξέπησζε πνπ εηζπξΪηηεηαη γηα ηελ έδηα αηηέα κε νπνηαδάπνηε κνξθά
θΪπνην νηθνλνκηθφ βνάζεκα (εέηε σο επέδνκα εέηε σο πξνζαχμεζε κηζζνχ ά ζχληαμεο), ηφηε δειψλεηαη ην πνζφ απηφ κε θΪζε ιεπηνκΫξεηα.
4) ηη ν δειψλ αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα εηδνπνηάζεη ακΫζσο ηελ αξκφδηα σο Ϊλσ
Τπεξεζέα ηεο νηθεέαο Ννκαξρέαο ζε πεξέπησζε πεξέζαιςεο ηνπ αλΪπεξνπ ζε έδξπκα (πξνλνηαθφ) ά λνζνθνκεέν, αιιαγάο ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ, ζαλΪηνπ ά ιάςε νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ά
ζχληαμεο θ.ι.π..
ε) Έθζεζε Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θαη, ειιεέςεη απηνχ, Ϊιινπ νξγΪλνπ ηεο ππεξεζέαο, ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θαηΪζηαζε ηεο νηθνγΫλεηαο πιεζένλ ηεο νπνέαο
δηακΫλεη ην αλΪπεξν Ϊηνκν, ζηε κφληκε δηακνλά ηεο, ζηε ζχλζεζά ηεο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηΪ

ηεο λα θξνληέζεη ην αλΪπεξν Ϊηνκν θαη λα ηνπ δψζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηΪο ηνπ, εμαζθαιέδνληΪο ηνπ ηαπηφρξνλα κέα Ϊλεηε θαη αμηνπξεπά δσά.
Ζ Ϋθζεζε πεξηιακβΪλεη θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν, πνπ εέλαη απαξαέηεην γηα ηε ζεκειέσζε ά
απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο ρνξάγεζεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο.
ηελ παξαπΪλσ Ϋθζεζε θαη ζε ηδηαέηεξν θεθΪιαην δηαπηζηψλεηαη αλ ην πξφζσπν πνπ ζα ελεξγεέ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ (εέζπξαμε βνεζάκαηνο θ.ι.π.) εέλαη αξρεγφο ά κΫινο ηεο νηθνγΫλεηαο πιεζένλ ηεο νπνέαο ην αλΪπεξν Ϊηνκν δεη θαη αλ ηνχην ζπγθεληξψλεη ηηο απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα λα νξηζζεέ ππεχζπλν γηα ηελ εέζπξαμε θαη δηαρεέξηζε ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο πνπ ζα
ρνξεγεζεέ. ε πεξέπησζε πνπ ην Ϊηνκν απηφ θξέλεηαη αηηηνινγεκΫλα αθαηΪιιειν ηφηε ν Κνηλσληθφο
Λεηηνπξγφο πξνηεέλεη ππεχζπλν ηεο εέζπξαμεο θαη δηαρεέξηζεο Ϊιιν θαηΪιιειν πξφζσπν.
Γηαδηθαζία:
ΜεηΪ ηελ ππνβνιά ηεο αλσηΫξσ Έθζεζεο θαη ησλ ππφινηπσλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθδέδεηαη αηηηνινγεκΫλε εγθξηηηθά ά απνξξηπηηθά απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ΝνκΪξρε, χζηεξα απφ εηζάγεζε ηεο
Γ/λζεο ά ηνπ Σκάκαηνο Κνηλ. Πξφλνηαο ηεο Ννκ/θεο Απη/ζεο. Ζ εγθξηηηθά απφθαζε κπνξεέ λα
αλαθΫξεηαη ζε Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο θαη πεξηιακβΪλεη, καδέ κε ηα Ϊιια ζηνηρεέα, ην
νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ ά κε δηθαηνχρνπ αλΪπεξνπ, ην Ϋηνο γΫλλεζάο
ηνπ, ηνλ ηφπν θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθέαο ηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ εέζπξαμε θαη δηαρεέξηζε ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο. Σφζν νη εγθξηηηθΫο φζν θαη νη απνξξηπηηθΫο απνθΪζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο:
Απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πεξέπνπ 10 - 30 εκΫξεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.5
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε παζρφλησλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, ζπγγελή αηκνξ-ξαγηθή δηάζεζε ή ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνπνηεηηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4/Φ167/2073/1982, (ΦΔΚ 640/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4/Φ167/2369/1983 (ΦΔΚ
50/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Π4γ/Φ222, Φ225/ΟΗΚ 4711/94 (ΦΔΚ 872/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
2 - 5 Ϋηε, αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Πξνυπνζέζεηο:
1. α) Σα Ϊηνκα πνπ πΪζρνπλ απφ ζπγγελά αηκνιπηηθά αλαηκέα (κεζνγεηαθά - δξεπαλνθπηηαξηθά - κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά) ά ζπγγελά αηκνξξαγηθά δηΪζεζε (αηκνξξνθηιέα) ά απφ ζχλδξνκν
επέθηεηεο αλνζνπνηεηηθάο αλεπΪξθεηαο (AIDS), φηαλ δηαβηψλνπλ κφλα ηνπο ά κε ηα κΫιε ζπγγεληθάο ηνπο ά μΫλεο νηθνγΫλεηαο θαη εθφζνλ βεβαηψλεηαη ε πΪζεζε ηνπο απφ ηα ΚΫληξα ά ηνπο
ηαζκνχο Αηκνδνζέαο ά ην ΚΫληξν Αηκνξξνθηιηθψλ.
β) Σα Ϊηνκα πνπ πΪζρνπλ απφ AIDS θαη απφ ζπγγελά αηκνιπηηθά αλαηκέα δηθαηνχληαη θαη
ησλ δχν επηδνκΪησλ.
γ) Γηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο AIDS θαη αηκνξξνθηιέαο εέλαη ηφζν νη λνζνχληεο φζν θαη νη θνξεέο. Οη πΪζρνληεο θαη απφ ηηο δπν αζζΫλεηεο ιακβΪλνπλ θαη ηα δχν επηδφκαηα.
2. α) Γηθαηνχρνη εέλαη νη Έιιελεο ππάθννη θαζψο θαη νη Κχπξηνη ππάθννη πνπ Ϋρνπλ ειιεληθά
θαηαγσγά, εθφζνλ κΫλνπλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.

β) Σα Ϊηνκα πνπ δελ ιακβΪλνπλ, ιφγσ ηεο πΪζεζάο ηνπο, Ϊιινπ εέδνπο νηθνλνκηθά ελέζρπζε απφ ην Γεκφζην ά απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο. ηελ πεξέπησζε πνπ εηζπξΪηηνπλ γηα ηελ αηηέα απηά νηθνλνκηθά ελέζρπζε, ηφηε επηιΫγνπλ ηε κέα εθ ησλ δχν.
γ) Οη επαλαπαηξηδφκελνη νκνγελεέο, αζρΫησο αλ εέραλ ζηεξεζεέ ά φρη ηεο ειιεληθάο ηζαγΫλεηαο.
δ) Οη ππάθννη ησλ θξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ θπξσκΫλε κε ηνλ Ν.Γ. 4017/1959
(ΦΔΚ. 245/Α΄) Δπξσπατθά χκβαζε εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.
ε) Οη θξηλφκελνη σο αλέθαλνη πξνο επηδφηεζε ησλ ηΫθλσλ ηνπο θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.
4051/1961 θαη ηνπ Π.Γ./669/1961, εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο.
ζη) Οη αλαγλσξηδφκελνη σο δηθαηνχρνη εέζπξαμεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηδφκαηνο απφ ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ Ν.Γ. 1153/1972 «πεξέ πξνζηαζέαο πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ δηα ηεο παξνράο νηθνγελεηαθψλ επηδνκΪησλ» (ΦΔΚ. 76/Α΄), εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
2. Βεβαέσζε γηα κελ ηνπο πΪζρνληεο απφ ζπγγελά αηκνιπηηθά αλαηκέα απφ ην ΚΫληξν ά
ηαζκφ Αηκνδνζέαο, ζεσξεκΫλε απφ ην Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληά ηνπ Ννζνθνκεένπ, γηα δε ηνπο πΪζρνληεο απφ ζπγγελά αηκνξξαγηθά δηΪζεζε απφ ην ΚΫληξν Αηκνξξνθηιηθψλ. ηηο βεβαηψζεηο απηΫο πξΫπεη λα ζεκεηψλεηαη ε πΪζεζε θαη γεληθΪ ε θαηΪζηαζε ηνπ αζζελνχο, δειαδά φηη Ϋρεη αλΪγθε κεηΪγγηζεο αέκαηνο ά παξαγψγσλ αέκαηνο, ά παξνπζηΪδεη ζπρλΫο αηκνιπηηθΫο θξέζεηο.
3. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα δειψλνληαη ηα εμάο:
α)
ηη ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ δηθαηνχρνπ.
β) Αλ ν αηηψλ εηζπξΪηηεη ά φρη νηθνλνκηθά ελέζρπζε γηα ηελ έδηα αηηέα απφ Ϊιιν θνξΫα.
γ) Σν ηακεέν ζην νπνέν εέλαη αζθαιηζκΫλνο ν δηθαηνχρνο.
δ) Σν Ϊηνκν πνπ ζα εηζπξΪηηεη ην επέδνκα.
ε)
ηη ν δειψλ ζα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζέα ζε πεξέπησζε νπνηαδάπνηε αιιαγάο ησλ δεισζΫλησλ
ζηνηρεέσλ, φπσο γλσζηνπνέεζε ζαλΪηνπ, ιάςε νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο απφ Ϊιιν θνξΫα, αιιαγά
ηφπνπ θαηνηθέαο, εηζαγσγά ζε έδξπκα θ.ι.π.
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ά πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο απφ ηνλ νηθεέν Γάκν ά
Κνηλφηεηα..
3. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηεο αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο.
Γηαδηθαζία:
Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ, Ϋθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο θαη
Ϋγθξηζε θαηαβνιάο κεληαέαο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ζε Ϊηνκα πνπ πΪζρνπλ απφ ζπγγελά αηκνιπηηθά αλαηκέα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ν.Α.

3.9.6

Δπηδφηεζε ραλζεληθψλ.

Θεζκηθφ πιαίζην:

Τ.Α. αξηζκ. Γ4γ/Φ229/3285/1999 (ΦΔΚ 1859/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
2 - 5 Ϋηε, αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Γηθαηνχρνη:
α) Οη ραλζεληθνέ αζζελεέο πνπ πεξηζΪιπηνληαη σο εζσηεξηθνέ ζην Θεξαπεπηάξην Υξνλέσλ
Παζάζεσλ Αηηηθάο (Θ.Υ.Π.Α.).
β) Οη ραλζεληθνέ αζζελεέο πνπ λνζειεχνληαη θαη‟ νέθνλ θαη απΫρνπλ ιφγσ ηεο λφζνπ απφ ηελ
εξγαζέα ηνπο.
γ) Οη απνζεξαπεπζΫληεο απφ ηε λφζν ηνπ ΥΪλζελ, πνπ εμάιζαλ ά πνπ εμΫξρνληαη κε εμηηάξην
απφ ην Θ.Υ.Π.Α. ά απφ ην πξψελ Γεκφζην Ννζνθνκεέν Λνηκσδψλ Νφζσλ Αζελψλ (Γ.Ν.Λ.Ν.Α.) ά
απφ ην πξψελ ΚΫληξν Κνηλσληθάο ΑπνθαηΪζηαζεο Υαλζεληθψλ (Κ.Κ.Α.Υ.), αλεμΪξηεηα απφ ην
ρξφλν παξακνλάο ηνπο ζε απηΪ, ά παξακΫλνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβΪιινλ.
δ) Σα εμαξηψκελα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ ραλζεληθνχ αζζελά (ζχδπγνο, γνλεέο, Ϊγακεο
αδειθΫο, αλάιηθα αδΫιθηα ά εθεέλα πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ εμ αηηέαο αλαπεξέαο ά λφζνπ
θαη ζπληεξνχληαη νηθνλνκηθΪ απφ απηφλ) θαη γηα φζν δηΪζηεκα απηφο λνζειεχεηαη ζην Θ.Υ.Π.Α.
ε) Σα αλάιηθα παηδηΪ ηνπ ραλζεληθνχ αζζελά.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηηο θαηεγνξέεο α΄, β΄ θαη γ΄:
α) Αέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
β) ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηαπηφηεηαο.
γ)
Βεβαέσζε λνζειεέαο ά εμηηάξην, θαηΪ πεξέπησζε, ά επηθπξσκΫλν αληέγξαθν απηψλ απφ ην
Θ.Υ.Π.Α. ά Γ.Ν.Λ.Ν.Α. ά Κ.Κ.Α.Υ.
δ)
ε πεξέπησζε αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζέα ιφγσ ηεο αζζΫλεηαο ά ιφγσ αλαπεξέαο, ηαηξηθά γλσκΪηεπζε ηνπ Θ.Υ.Π.Α. ά ηνπ Ννζνθνκεένπ Λνηκσδψλ Νφζσλ Αζελψλ ά ηνπ Κ.Κ.Α.Υ. ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη φηη ιφγσ ηεο αζζΫλεηαο ά ιφγσ αλαπεξέαο δελ δχλαηαη λα εξγαζηεέ.
ε)
Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ππνρξενχηαη ν έδηνο ά ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ λα
ελεκεξψζεη ακΫζσο γηα νπνηαδάπνηε κεηαβνιά επΫιζεη ζε φ,ηη αθνξΪ ζηηο πξνυπνζΫζεηο Ϋληαμάο
ηνπ ζην πξφγξακκα.
2. Γηα ηηο θαηεγνξέεο δ΄ θαη ε΄:
α) Αέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
β)
ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηαπηφηεηαο. Γηα ηα αλάιηθα ηΫθλα πξνζθνκέδεηαη πηζηνπνηεηηθφ
γΫλλεζεο.
γ)
Βεβαέσζε λνζειεέαο (γηα ηα εμαξηψκελα κΫιε) ά εμηηάξην (γηα ηα αλάιηθα ηΫθλα) θαηΪ πεξέπησζε
ά επηθπξσκΫλα θσηναληέγξαθα απηψλ ηνπ ραλζεληθνχ απφ ην Θ.Υ.Π.Α. ά Γ.Ν.Λ.Ν.Α. ά Κ.Κ.Α.Υ.
δ)
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ν βαζκφο ζπγγΫλεηαο κε ηνλ
ραλζεληθφ.
ε)

Γηα ηελ θαηεγνξέα δ΄: εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξέαο θαη αζθαιηζηηθφ βηβιηΪξην, απφ ηα νπνέα πξνθχπηεη ε εμΪξηεζε απφ ηνλ ραλζεληθφ αζζελά (φηη ν αηηψλ δελ εξγΪδεηαη ά δελ Ϋρεη αηνκηθφ εηζφδεκα).
ζη)
ε πεξέπησζε αλΪπεξνπ αδειθνχ, αλέθαλνπ γηα εξγαζέα, γλσκΪηεπζε Α΄/ζκηαο Τγεηνλνκηθάο
Δπηηξνπάο ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ, φπνπ εκθαέλεηαη πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ θαη ε αληθαλφηεηΪ ηνπ πξνο εξγαζέα.
δ)
Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ππνρξενχληαη νη έδηνη ά νη λφκηκνη αληηπξφζσπνέ ηνπο λα
ελεκεξψζνπλ ακΫζσο ηελ Τπεξεζέα γηα νπνηαδάπνηε κεηαβνιά επΫιζεη ζε φ,ηη αθνξΪ ζηηο πξνυπνζΫζεηο Ϋληαμάο ηνπο ζην πξφγξακκα.
3. Γηα ηηο θαηεγνξέεο β΄, γ΄ θαη δ΄: ηα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζαξκφδνληαη αλΪινγα, Ϋηζη ψζηε λα
πξνθχπηνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεέα, ε δε παιηλλφζηεζε νκνγελψλ θαη ν επαλαπαηξηζκφο απνδεηθλχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα.
4. Οη Γηεπζχλζεηο ά ηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο Ϋρνπλ ην δηθαέσκα, αλΪ πΪζα ζηηγκά,
λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο, ζε πεξέπησζε αζΪθεηαο ά ακθηβνιέαο, ππνρξενχληαη δε ζε ηάξεζε δηαθξηηηθφηεηαο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ.
5. Σν Θ.Υ.Π.Α. ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο Κνηλ. Πξφλνηαο
(ηφπνπ λνζειεέαο θαη κφληκεο θαηνηθέαο) γηα ηηο εκεξνκελέεο εηζαγσγάο θαη εμφδνπ ησλ ραλζεληθψλ αζζελψλ.
Γηαδηθαζία:
α) Τπνβνιά αέηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ.
β) Έιεγρνο - Απφθαζε - Τπνγξαθά (κε εληνιά ΝνκΪξρε) Αξ. Γεληθνχ Μεηξψνπ.
γ) Απνζηνιά αληηγξΪθνπ απφθαζεο θαη ηνπ βηβιηαξένπ νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ζην δηθαηνχρν.
δ) Ζ πιεξσκά γέλεηαη: α) απφ ηα θαηΪ ηφπνπο ηαρπδξνκεέα, κε πξνζθφκηζε ηνπ βηβιηαξένπ
νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ά β) θαη‟ νέθνλ, κε απνδεέμεηο πιεξσκάο ηχπνπ Ο.Γ.Α. (κεηΪ ηελ Ϋλαξμε
ηνπ κεραλνγξαθεκΫλνπ ζπζηάκαηνο ηνπ Τ.Τ.Π. θαη ηελ θαζηΫξσζε ηνπ λΫνπ ηξφπνπ πιεξσκάο).
Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο:
Απφ ηελ εκΫξα ππνγξαθάο ηεο αλαγλσξηζηηθάο απφθαζεο: 10 - 30 εκΫξεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ν.Α.

3.9.7
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεηξαπιεγηθψλ-παξαπιεγηθψλ θαη αθξσηεξηαζκέλσλ αλαζθάιηζησλ θαη αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Κ.Τ.Α. αξηζκ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/2002 (ΦΔΚ 1594/Β΄), Ϊξζξν 21, παξ.6 ηνπ
λ.3172/2003 (ΦΔΚ 197/Α΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
ζν δηΪζηεκα ζπληξΫρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζΫζεηο.
Γηθαηνχρνη:
1. α) Σεηξαπιεγηθνέ-Παξαπιεγηθνέ, εθφζνλ Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
β) Άηνκα πνπ πΪζρνπλ απφ αζζΫλεηεο πνπ Ϋρνπλ επηθΫξεη αλαπεξέα ηνπ έδηνπ βαζκνχ - 67%
θαη Ϊλσ - θαη ηεο έδηαο κνξθάο - ηεηξαπιεγέα, παξαπιεγέα -ιφγσ κε αλαζηξΫςηκεο βιΪβεο ηνπ

λσηηαένπ κπεινχ ά ησλ ξηδψλ ά ησλ λεχξσλ ά ησλ κπψλ (Ϊξζξν 22, παξ.5 ηνπ Ν.2646/1998, ΦΔΚ
236/Α΄).
γ) ΑθξσηεξηαζκΫλνη κε παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67% πξνεξρφκελν απφ αθξσηεξηαζκφ.
2. α) ΑλαζθΪιηζηνη ηεηξαπιεγηθνέ-παξαπιεγηθνέ, αθξσηεξηαζκΫλνη (αλεμαξηάησο αληθαλφηεηαο εξγαζέαο) θαη αλαζθΪιηζηνη ππεξάιηθεο ηνπ Ο.Γ.Α.
β) Γεκφζηνη ππΪιιεινη, δηθαζηηθνέ ιεηηνπξγνέ, ζηξαηησηηθνέ, φξγαλα σκΪησλ Αζθαιεέαο,
ππΪιιεινη Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Α.), ππΪιιεινη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. (εθφζνλ εέλαη
αζθαιηζκΫλνη Γεκνζένπ), ελ ελεξγεέα θαη ζπληαμηνχρνη, θαζψο θαη ηα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ
αλσηΫξσ θαηεγνξηψλ. Χο κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ ππαιιάισλ θαη ζπληαμηνχρσλ ζεσξνχληαη ν/ε
ζχδπγνο θαη ηα ηΫθλα απηψλ (παξ. 7 ηεο Τ.Α. αξηζκ. 59015/1578/21.6.1984, ΦΔΚ 460/Β΄).
γ) ΑζθαιηζκΫλνη ηνπ Σ.Α.Κ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ
Ν.2084/1992 (ΦΔΚ 165/Α΄).
δ) Γηθαηνχρνη ζχληαμεο «Αλαπάξσλ θαη ΘπκΪησλ ΠνιΫκνπ» θαη ηα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο.
ε) Γηθαηνχρνη ηεο 1β΄ θαηεγνξέαο πνπ θξέζεθαλ απφ ηνπο νηθεένπο αζθαιηζηηθνχο θνξεέο κε
δηθαηνχρνη ηεο εμστδξπκαηηθάο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο γηαηέ δελ εέραλ ηηο αζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνπλ νη νηθεέεο δηαηΪμεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ.
ζη) Γηθαηνχρνη ζχληαμεο ηνπ Γεκνζένπ απφ κεηαβέβαζε (Τ.Α. αξηζκ. 59015/1578/21.6.1984,
ΦΔΚ 460/Β΄).
δ) Κχπξηνη ππάθννη ειιεληθάο θαηαγσγάο, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ ΔιιΪδα.
ε) Παιηλλνζηνχληεο νκνγελεέο, αλεμΪξηεηα εΪλ Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ά φρη ηελ ειιεληθά ηζαγΫλεηα.
ζ) Τπάθννη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ), ηνπ Δληαένπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Δ.Ο.Υ.) θαη ησλ θξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ θπξσκΫλε κε ην Ν.Γ.
4017/1959 (ΦΔΚ 246/Α΄) Δπξσπατθά χκβαζε, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα.
η) Κξηλφκελνη σο αλέθαλνη γηα επηδφηεζε ησλ ηΫθλσλ ηνπο θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.
4051/1961 θαη ηνπ Β.Γ. 669/1961, εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο.
ηα) Αλαγλσξηδφκελνη σο δηθαηνχρνη ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηδφκαηνο απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Ν.Γ. 1153/1972 «Πεξέ πξνζηαζέαο πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ δηΪ παξνράο νηθνγελεηαθψλ επηδνκΪησλ» (ΦΔΚ 76/Α΄), εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ (ζε πεξέπησζε πνπ αληέ
ηνπ Ϊκεζα ελδηαθεξφκελνπ ελεξγεέ λφκηκνο αληηπξφζσπνο, γηα θαηΪζεζε δηθαηνινγεηηθψλ, γηα
εέζπξαμε επηδφκαηνο θ.α., θαηαηέζεηαη ζεσξεκΫλν πιεξεμνχζην. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη αλαηεζεέ
ε επηκΫιεηα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε Ϊιιν πξφζσπν, θαηαηέζεηαη αληέζηνηρα ε ζρεηηθά πξΪμε πνπ
εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρά).
2. ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά δηαβαηεξένπ ηνπ πξνο ελέζρπζε
αηφκνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ε πεξέπησζε Ϋιιεηςεο ησλ αλσηΫξσ, πξνζθνκέδεηαη
νπνηνδάπνηε πηζηνπνηεηηθφ - Ϋγγξαθν δειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνο ελέζρπζε αηφκνπ. (Καηαηέζεηαη θΪζε 1 Ϋηνο, αλεμαξηάησο ηεο δηαδηθαζέαο αλαζεψξεζεο).
3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο (πξνθεηκΫλνπ λα πηζηνπνηεέηαη ε ζχλζεζε ηεο
νηθνγΫλεηαο θαη ε ζπγγεληθά ζρΫζε ησλ κειψλ). Ο ηφπνο κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ πξνο ελέζρπζε
αηφκνπ δειψλεηαη απφ ηα ζηνηρεέα ηεο ππεχζπλεο δάισζεο πνπ θαηαηέζεηαη ζχκθσλα κε ηελ

παξ.5 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α΄). (Καηαηέζεηαη θΪζε 1 Ϋηνο, αλεμαξηάησο ηεο
δηαδηθαζέαο αλαζεψξεζεο).
4. ΓλσκΪηεπζε - πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
5. Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα δειψλνληαη ηα αθφινπζα:
α. ηη ε παξερφκελε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ δηθαηνχρνπ.
β.
ηη ν αηηψλ δελ εέλαη αζθαιηζκΫλνο ζην Γεκφζην ά ζε Ϊιιν αζθαιηζηηθφ θνξΫα ηεο εκεδαπάο ά
ηεο αιινδαπάο ( γηα αλαζθΪιηζηνπο).
γ.
ηη δελ ιακβΪλεη γηα ηελ έδηα αηηέα νηθνλνκηθά ελέζρπζε απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο (γηα αζθαιηζκΫλνπο Γεκνζένπ).
εκείσζε: ε πεξέπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο, αζθαιηζκΫλνο ηνπ Γεκνζένπ, ιακβΪλεη
νπνηαδάπνηε κνξθά νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο (φρη ζχληαμε), κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθάο
ελέζρπζεο θαη γηα ηηο αλΪινγεο παζάζεηο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ.
Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/2002 (ΦΔΚ 1594/Β΄), ηφηε ζην εδΪθην 2 ηεο ππεχζπλεο δάισζεο πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη φηη ιακβΪλεη γηα ηελ έδηα αηηέα νηθνλνκηθά ελέζρπζε, ηνλ θνξΫα απφ ηνλ νπνέν
πξνθχπηεη απηά ε παξνρά θαζψο θαη ην χςνο απηάο.
δ. ηη ν αηηψλ δελ πεξηζΪιπηεηαη ζε θιεηζηφ Ίδξπκα πξνλνηαθνχ ραξαθηάξα.
ε. ηη ν δειψλ αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα ελεκεξψζεη ακΫζσο ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα
γηα ηελ θαηΪζηαζε πγεέαο ηνπ δηθαηνχρνπ (επηδεέλσζε-βειηέσζε), ηελ νηθνγελεηαθά ηνπ θαηΪζηαζε, ηελ αζθαιηζηηθά ηνπ θαηΪζηαζε (αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο θαη κνξθνινγέα απνδνρψλ φηαλ
ζπλδΫνληαη κε ηελ αλαπεξέα ηνπ θ.α.), ηε κεηαβνιά ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ, ηνπ πιεξεμνχζηνπ
αηφκνπ (εΪλ ππΪξρεη), ηελ εηζαγσγά ζε θιεηζηφ Ίδξπκα πξνλνηαθνχ ραξαθηάξα θ.ι.π.
6. ε πεξέπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ιακβΪλεη νπνηαζδάπνηε κνξθάο νηθνλνκηθά ελέζρπζε γηα ηελ έδηα αηηέα, ηφηε πξνζθνκέδεη απφθνκκα απφδεημεο πιεξσκάο ά βεβαέσζε απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξΫα.
7. ε πεξέπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πεξηζΪιπηεηαη ζε θιεηζηφ Ίδξπκα πξνλνηαθνχ ραξαθηάξα, ηφηε πξνζθνκέδεη ζρεηηθά βεβαέσζε.
Γηαδηθαζία:
• Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεληαη ζηε Γ/λζε ά Σκάκα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο
νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ά Γηακεξέζκαηνο.
• Γηα ηελ έθδνζε ηεο γλσκάηεπζεο - πηζηνπνηεηηθνχ πνπ Ϋρεη ραξαθηάξα Απφθαζεο
ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, πξνθεηκΫλνπ λα πηζηνπνηεζεέ ην εέδνο
θαη ν βαζκφο ηεο αλαπεξέαο ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ, αθνινπζεέηαη ε παξαθΪησ δηαδηθαζέα:
α.
ΚαηΪζεζε αέηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηε Γξακκαηεέα ηεο
θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
β.
ΚαηΪζεζε ηαηξηθάο βεβαέσζεο - γλσκΪηεπζεο, πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Δ..Τ) ηα νπνέα Ϋρνπλ ππαρζεέ ζηηο δηαηΪμεηο
ηνπ Ν.Γ. 2592/1953 (ΦΔΚ 254/Α΄). Ζ βεβαέσζε-γλσκΪηεπζε θΫξεη ππνγξαθά Γ/ληά ά Δπηκειεηά Α΄
Κιηληθψλ ά ΜνλΪδσλ κε εηδηθφηεηα λεπξνιφγνπ ά λεπξνρεηξνπξγνχ ά νξζνπεδηθνχ (ζε πεξηπηψζεηο
κεηαηξαπκαηηθάο ηεηξαπιεγέαο-παξαπιεγέαο), ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ ηε
Γηνέθεζε ηνπ Ννζνθνκεένπ.

Ζ αλσηΫξσ ηαηξηθά βεβαέσζε - γλσκΪηεπζε εθδέδεηαη απφ ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ
φπνπ θαηνηθεέ κφληκα ν ελδηαθεξφκελνο. ε πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξρνπλ νη ζρεηηθΫο ηαηξηθΫο εηδηθφηεηεο, ηφηε νη ελδηαθεξφκελνη εέλαη δπλαηφλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο Γξακκαηεέεο ησλ Τγεηνλνκηθψλ
Δπηηξνπψλ ηαηξηθΫο βεβαηψζεηο - γλσκαηεχζεηο απφ ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα φκνξσλ Ννκψλ ά απφ
ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα ηεο ΠεξηθΫξεηαο πνπ αλάθεη ν Ννκφο ζηνλ νπνέν θαηνηθνχλ κφληκα.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε πΪζεζε ά ε βιΪβε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αηφκνπ ρξάδεη δηΪγλσζεο θαη
θιηληθάο εθηέκεζεο απφ ΔηδηθΪ ΓηαγλσζηηθΪ ΚΫληξα Γεκνζέσλ Ννζειεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ ά απφ
θιηληθΫο Θεξαπεπηεξέσλ Υξνλέσλ Παζάζεσλ ηνπ Γεκνζένπ θ.α., ηφηε εέλαη δπλαηά ε πξνζθφκηζε
βεβαηψζεσλ απφ απηΪ, αθφκε θαη αλ εέλαη ζε πεξηνρΫο εθηφο ηνπ Ννκνχ ζηνλ νπνέν θαηνηθεέ.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ θαηΪ πεξέπησζε αξκφδησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ εέλαη
δπλαηφ λα θαηαηέζεηαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν (θιηληθΫο, εξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο θ.α.), φηαλ απηφ δεηεζεέ απφ ηηο ΔπηηξνπΫο ά ν ελδηαθεξφκελνο ην θξέλεη απαξαέηεην. Ζ ηαηξηθά βεβαέσζε - γλσκΪηεπζε πνπ εθδέδεηαη απφ ηα ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα ηνπ Δ..Τ ά Ϊιιεο αξκφδηεο κνλΪδεο θαη ηδξχκαηα ηζρχεη γηα 1 Ϋηνο απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζάο ηεο.
Γηαδηθαζία έθδνζεο γλσκάηεπζεο-πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο:
•
Οη ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο πνπ εέλαη αξκφδηεο γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ γλσκαηεχζεσλ - πηζηνπνηεηηθψλ (απνθΪζεσλ) γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ππΪγνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο ζρεηηθάο Κ.Τ.Α. (Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/2002, ΦΔΚ 1594/Β΄) ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα φζα
νξέδνληαη ζηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζηελ παξ. 6 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ.
61384/1638/1983 (ΦΔΚ 324/Β΄) θαη ζηελ Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ1α/νηθ.16585/1999 «Σξφπνο ιεηηνπξγέαο
ησλ ΠξσηνβΪζκησλ θαη ΓεπηεξνβΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ» (ΦΔΚ 1594/Β΄). ηηο ελ ιφγσ
ΔπηηξνπΫο παξαπΫκπνληαη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ εέλαη αλαζθΪιηζηνη ά αζθαιηζκΫλνη Γεκνζένπ
(ελ ελεξγεέα, ζπληαμηνχρνη θαζψο θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο). Σν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ
ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ θαζψο θαη νη ππεξεηνχληεο ζηα ψκαηα Αζθαιεέαο παξαπΫκπνληαη ζηηο
αξκφδηεο γηα ηελ πεξέπησζά ηνπο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο.
•
ηε Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε ΛΪξηζαο, φπνπ πξνθαηαξθηηθΪ εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηεο ΚΪξηαο
Αλαπεξέαο (Κ.Α) ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. αξηζκ. Π3α/Φ80/νηθ.907/2001 (ΦΔΚ 284/Β΄), αξκφδηεο
γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο αλαπεξέαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ εέλαη νη Α΄/βΪζκηεο θαη Β΄/βΪζκηεο ΔπηηξνπΫο Πηζηνπνέεζεο Αλαπεξέαο (Π.Δ.Π.Α - Γ.Δ.Π.Α), φπσο απηΫο πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Γ
210/1998 (ΦΔΚ 169/Α΄). Με ηελ θαζνιηθά εθαξκνγά ηνπ ζεζκνχ ηεο ΚΪξηαο Αλαπεξέαο, ηελ αξκνδηφηεηα ησλ παξαπΪλσ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζα Ϋρνπλ νη Π.Δ.Π.Α. θαη Γ.Δ.Π.Α. φπσο ζα
ηζρχνπλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ επέπεδν.
•
Οη γλσκαηεχζεηο-πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηάξα Απφθαζεο θαη εθδέδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο
θαηΪ πεξέπησζε ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο πξΫπεη λα αλαγξΪθνπλ ηα αθφινπζα:
α) Σα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
β)
Σα ζηνηρεέα ησλ ηαηξηθψλ βεβαηψζεσλ-γλσκαηεχζεσλ, βΪζεη ησλ νπνέσλ εθδέδνληαη (εκεξνκελέα,
λνζνθνκεέν θ.α.).
γ)
Σν εέδνο θαη ην βαζκφ (πνζνζηφ) αλαπεξέαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ζαθά θαζνξηζκφ ηεο πΪζεζεο θαη ηεο θαηεγνξέαο ζηελ νπνέα απηά ππΪγεηαη.

•
ε πεξέπησζε κε αλαζηξΫςηκεο θαηΪζηαζεο (βαζκνχ αλαπεξέαο) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο Απφθαζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο εέλαη ηζφβηα. ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε, ε
δηΪξθεηα ηζρχνο αθνινπζεέ ηα φζα νξέδνπλ νη ηζρχνληεο θαηΪ πεξέπησζε Καλνληζκνέ-Κψδηθεο Δθηέκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξέαο, φηαλ, φκσο, δελ πξνζδηνξέδεηαη ζαθψο ε ρξνληθά δηΪξθεηα, ηφηε σο
ειΪρηζην φξην ινγέδεηαη ε ηξηεηέα.
•
Γηθαέσκα Ϋλζηαζεο θαηΪ ησλ γλσκαηεχζεσλ - πηζηνπνηεηηθψλ (ΑπνθΪζεσλ) ησλ αξκφδησλ θαηΪ
πεξέπησζε Α΄/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ (ΠΤΔ) θαη πξνζθπγάο ζηηο αξκφδηεο θαηΪ πεξέπησζε Β΄/βΪζκηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο (ΓΤΔ) Ϋρνπλ:
α)
Οη ελδηαθεξφκελνη, εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνέλσζε ζε απηνχο ησλ ζρεηηθψλ ΑπνθΪζεσλ θαη
β)
νη αξκφδηεο Τπεξεζέεο ρνξάγεζεο ηνπ επηδφκαηνο, εθφζνλ θξέλνπλ ηελ ζρεηηθά Απφθαζε σο αδηθαηνιφγεηε ά κε επαξθψο αηηηνινγεκΫλε, εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνέλσζε ζε απηΫο ησλ ζρεηηθψλ απνθΪζεσλ.
•
Οη θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηεο ΓΤΔ απνθαέλνληαη νξηζηηθΪ θαη ε Απφθαζε πνπ εθδέδνπλ εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη γηα ηελ ππεξεζέα πνπ ρνξεγεέ ηελ νηθνλνκηθά ελέζρπζε. ε
πεξέπησζε πνπ ε απφθαζε ηεο ΓΤΔ εέλαη απνξξηπηηθά, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα επαλΫιζεη κε ζρεηηθφ αέηεκα ζηελ ΠΤΔ, Ϋλα (1) Ϋηνο απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο
ΓΤΔ, εθφζνλ Ϋρνπλ πξνθχςεη λΫα δεδνκΫλα γηα ηελ θαηΪζηαζε ηεο πγεέαο ηνπ.
• Ζ νηθνλνκηθά ελέζρπζε εηζπξΪηηεηαη:
α)
απφ ηνλ έδην ην δηθαηνχρν, ηεηξαπιεγηθφ - παξαπιεγηθφ, φηαλ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνγξΪθεη
ηνλ ηέηιν εμφθιεζεο,
β)
απφ πιεξεμνχζην Ϊηνκν, ην νπνέν εμνπζηνδνηεέηαη απφ ην δηθαηνχρν γηα ην ζθνπφ απηφ.
•
Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο γηα ηε ρνξάγεζε ηεο ελ ιφγσ νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο νξέδεηαη ε εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ηεο αέηεζεο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε-Σκάκα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο (Ν.Α).
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Γ/λζε-Σκάκα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.8 Δπίδνκα βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4/Φ12/νηθ.1930/1982 (ΦΔΚ 724/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4/Φ423/νηθ.1167/1984
(ΦΔΚ 289/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Γ4β/Φ423/νηθ.2208/1988 (ΦΔΚ 559/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ.
2070228/7908/0022/1989 (ΦΔΚ 700/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Π4/Φ423/1568/1994 (ΦΔΚ 227/Β΄), Κ.Τ.Α.
αξηζκ. Π4γ/Φ423/νηθ.2797/1996 (ΦΔΚ 467/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
2 - 5 Ϋηε, αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.

Γηθαηνχρνη:
1. Σα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ βαξηΪ λνεηηθά θαζπζηΫξεζε κε δεέθηε λνεκνζχλεο θΪησ ηνπ 30.
2. Γηα παηδηΪ ειηθέαο κΫρξη 2½ εηψλ δελ πξνζδηνξέδεηαη ν δεέθηεο λνεκνζχλεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο, νη γλσκαηεχζεηο πξΫπεη λα αλαθΫξνπλ κφλν φηη ην παηδέ πΪζρεη απφ βαξηΪ λνεηηθά θαζπζηΫξεζε.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ παηΫξα ά ηεο κεηΫξαο ά ηνπ θεδεκφλα ηεο νηθνγΫλεηαο ζηελ νπνέα δεη ην Ϊηνκν.
2. ΓλσκΪηεπζε ηεο Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ά ηεο Β΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ζε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο. Γηα ηε γλσκΪηεπζε απαηηεέηαη βεβαέσζε ηαηξνχ ςπρηΪηξνπ, Γηεπζπληνχ Κιηληθάο ά Δπηκειεηά Α΄ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ ά ΚΫληξνπ Φπρηθάο Τγηεηλάο ηνπ νηθεένπ
Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκεένπ. Ζ ηαηξηθά βεβαέσζε πξΫπεη λα εέλαη ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην
ηεο ππνγξαθάο απφ ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληά ά ην λφκηκν αλαπιεξσηά ηνπ.
3. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο, ζηελ νπνέα δειψλνληαη ηα εμάο:
α)
ηη ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ βαξηΪ λνεηηθΪ
θαζπζηεξεκΫλνπ.
β)
ηη ν βαξηΪ λνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλνο δελ παέξλεη γηα ηελ έδηα αηηέα (λνεηηθά θαζπζηΫξεζε) Ϊιιε
νηθνλνκηθά ελέζρπζε ά ζχληαμε απφ νπνηαδάπνηε πεγά ά φηη παέξλεη γηα ηελ έδηα αηηέα πνζφ.......
επξψ απφ ........ σο επέδνκα ά πξνζαχμεζε κηζζνχ ά ζχληαμε ά ηξνθεέα - λνζειεέα ά δέδαθηξα
αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε.
γ)
ηη ν βαξηΪ λνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλνο εέλαη αζθαιηζκΫλνο (Ϊκεζα ά Ϋκκεζα) ζην Γεκφζην, Η.Κ.Α.,
Σ.Δ.Β.Δ., Ο.Γ.Α. θ.ι.π. ΔηδηθΪ, νη αζθαιηζκΫλνη ζην Η.Κ.Α., νη νπνένη Ϋρνπλ αζθαιέζεη Ϋκκεζα ηνλ ελδηαθεξφκελν δειψλνπλ αλ εέλαη εξγαδφκελνη ά ζπληαμηνχρνη. Οη ζπληαμηνχρνη πξνζθνκέδνπλ θαη απφθνκκα ζχληαμεο. Οη αλαζθΪιηζηνη δειψλνπλ φηη δελ Ϋρνπλ θακέα αζθΪιεηα (ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο δελ αξθεέ ε ππεχζπλε δάισζε θαη απαηηεέηαη βεβαέσζε).
δ)
ηη ν δειψλ ζα εηδνπνηάζεη ακΫζσο ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα, ζε πεξέπησζε εηζαγσγάο ηνπ βαξηΪ
λνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλνπ γηα λνζειεέα ζε Ίδξπκα ά Ννζνθνκεέν γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ δχν (2) κελψλ, εθφζνλ ε δαπΪλε πεξέζαιςεο δελ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηελ νηθνγΫλεηα πιεζένλ ηεο νπνέαο δηαβηψλεη ν Β.Ν.Κ. θαζψο θαη ζε νπνηαδάπνηε αιιαγά ησλ δεισζΫλησλ
ζηνηρεέσλ, φπσο αιιαγά ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο, ιάςε νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο απφ Ϊιιν θνξΫα ά
αχμεζε ηεο αλαπεξηθάο ζχληαμεο πνπ παέξλεη ν βαξηΪ λνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλνο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξΫα, ζαλΪηνπ ηνπ θ.ι.π. Ζ ππεχζπλε δάισζε ζεσξεέηαη γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο
ηνπ δεινχληνο.
4) ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηαπηφηεηαο ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο θαη ηνπ βαξηΪ λνεηηθΪ
θαζπζηεξεκΫλνπ, αλ εέλαη πΪλσ απφ 16 εηψλ .
5) ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηνπ βηβιηαξένπ ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο ηνπ ππεχζπλνπ
εέζπξαμεο θαη ηνπ βαξηΪ λνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλνπ.
6) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ά πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο.
7) Γηθαζηηθά απφθαζε κε ηελ νπνέα Ϋρεη ηεζεέ ππφ δηθαζηηθά αληέιεςε ά επνπηεέα ν βαξηΪ
λνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλνο (ε απφθαζε απηά ππνβΪιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Β.Ν.Κ. εέλαη Ϊλσ

ησλ 18 εηψλ θαη ην επέδνκα δελ εηζπξΪηηνπλ νη γνλεέο ηνπ).
Γηαδηθαζία:
Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ, Ϋθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο θαη
Ϋγθξηζε θαηαβνιάο κεληαέαο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ζε Ϊηνκα πνπ πΪζρνπλ απφ λνεηηθά θαζπζηΫξεζε.
εκείσζε: To χςνο ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο εέλαη ζπλΪξηεζε ηνπ χςνπο ηεο αληέζηνηρεο
παξνράο πνπ ιακβΪλεη ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξΫα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.
3.9.9 Γηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Κ.Τ.Α. αξηζκ. Α2γ/5014/1982 (ΦΔΚ 591/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Τ3β/νηθ.5220/2000 (ΦΔΚ
1353/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη:
α) ηνπο λεθξνπαζεέο πνπ βξέζθνληαη ζην ηειεπηαέν ζηΪδην λεθξηθάο αλεπΪξθεηαο θαη ππνβΪιινληαη ζε δηαδηθαζέα αηκνθΪζαξζεο δηα ηερλεηνχ λεθξνχ ά πεξηηνλατθάο θΪζαξζεο (ζε απηνχο
δέδεηαη εθ‟ φξνπ δσάο).
β) ηνπο κεηακνζρεπζΫληεο λεθξνπαζεέο.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε ηνπ αζζελνχο ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ κε ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα ηνπ.
β) ΓλσκΪηεπζε ά βεβαέσζε ηαηξνχ λεθξνιφγνπ επηθπξσκΫλε απφ Γ/θν Γ/ληά Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ φηη ην Ϊηνκν πΪζρεη απφ λεθξνπΪζεηα θαη φηη βξέζθεηαη ζην ηειεπηαέν ζηΪδην Υ.Ν.Α.
γ) Βεβαέσζε νηθεέαο δεκνηηθάο ά θνηλνηηθάο αξράο φηη ν δηθαηνχρνο βξέζθεηαη ζηε δσά θαη φηη
εέλαη κφληκνο θΪηνηθνο ηεο πεξηνράο.
Γηαδηθαζία:
Σα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζηηο θαηΪ ηφπνπο Ν.Α. (Γ/λζε Τγηεηλάο) νη νπνέεο θαη θαηαβΪιινπλ ην δηαηξνθηθφ επέδνκα ζηνπο δηθαηνχρνπο. Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαβνιάο ηνπ δηαηξνθηθνχ επηδφκαηνο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα εγγξαθάο ησλ δηθαηνχρσλ ζηνπο
εηδηθνχο θαηαιφγνπο ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ησλ Ν.Α. φπνπ ππΪγνληαη νη αζζελεέο.
εκείσζε: Σν χςνο ηνπ δηαηξνθηθνχ επηδφκαηνο θαζνξέδεηαη κε ζρεηηθΫο Κ.Τ.Α..
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γ/λζε ά Σκάκα Τγηεηλάο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.10 Δπίδνκα θαχζηκσλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Τ.Α. αξηζκ. Γ4α/Φ15/849/1988 (ΦΔΚ 168/Β΄), Ϊξζξν 5, παξ. 78 ηνπ Ν. 1882/1990 (ΦΔΚ
43/Α΄), Ϊξζξν 4, παξ. 5 ηνπ Ν. 2345/1995 (ΦΔΚ 213/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
1. ΑλΪπεξνη κε θηλεηηθά αλαπεξέα ησλ θΪησ Ϊθξσλ κε πνζνζηφ 80% θαη Ϊλσ ά αθξσηεξηαζκφ θαη ησλ δχν πνδηψλ.
2. Ηδηνθηεζέα Η.Υ. επηβαηεγνχ απηνθηλάηνπ πνπ εηζάρζε κε απαιιαγά ηΫινπο ηαμηλφκεζεο.

Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
2. Αληέγξαθν ηεο απφθαζεο αηεινχο εηζαγσγάο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθάο Αξράο, απφ ηελ
νπνέα θαη, απφ ζρεηηθά πΪλσ ζε απηφ βεβαέσζε ηεο έδηαο αξράο, πξνθχπηεη ε, κε απαιιαγά ηΫινπο ηαμηλφκεζεο, παξΪδνζε απηνθηλάηνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν αλΪπεξν κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο.
3. ΓλσκΪηεπζε ηεο Αλψηαηεο ηξαηησηηθάο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο (Α..Τ.Δ.) ά ηεο
Α΄/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο (Π.Τ.Δ.), ε νπνέα νξέδεη ζαθψο φηη ν ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη
θηλεηηθά αλαπεξέα ησλ δχν θΪησ Ϊθξσλ κε πνζνζηφ 80% θαη Ϊλσ ά αθξσηεξηαζκφ θαη ησλ δχν
θΪησ Ϊθξσλ. Γηα ηελ Ϋθδνζά ηεο απαηηεέηαη ηαηξηθά γλσκΪηεπζε Γ/ληά ηαηξνχ λεπξνινγηθάο ά
λεπξνρεηξνπξγηθάο θιηληθάο Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, πξνθεηκΫλνπ δε γηα κεηαηξαπκαηηθά ηεηξαπιεγέα - παξαπιεγέα θαη Γ/ληά ηαηξνχ νξζνπεδηθάο θιηληθάο ηνπ έδηνπ λνζνθνκεένπ, ζεσξεκΫλε
γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληά.
4. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα δειψλνληαη ηα εμάο:
α) ηη ν δειψλ θαηΫρεη θαη ρξεζηκνπνηεέ ην απηνθέλεην πνπ Ϋρεη εηζΪγεη αηειψο.
β) ηη ζα αλαθΫξεη ζηελ Τπεξεζέα θΪζε κεηαβνιά, ε νπνέα ζα ζπλεπΪγεηαη ηε δηαθνπά ηνπ
επηδφκαηνο θαπζέκσλ, φπσο ζΪλαηνο δηθαηνχρνπ, πψιεζε απηνθηλάηνπ, απψιεηα απηνθηλάηνπ ά
νινθιεξσηηθά θαηαζηξνθά ηνπ (π.ρ. θσηηΪ), κε θέλεζε ηνπ απηνθηλάηνπ πΫξαλ ηνπ ηξηκάλνπ ιφγσ
ζνβαξψλ κεραληθψλ βιαβψλ, παξακνλά ηνπ αλΪπεξνπ ζε λνζειεπηηθφ έδξπκα πΫξαλ ηνπ ηξηκάλνπ, κεηνέθεζε ζε Ϊιιν Ννκφ θ.ι.π..
5. ε πεξέπησζε πνπ δελ ζα εηζπξΪηηεη ην επέδνκα ν έδηνο ν δηθαηνχρνο απαηηεέηαη λφκηκε
εμνπζηνδφηεζε. Γηα δηθαηνχρα αλάιηθα παηδηΪ, ππεχζπλε δάισζε ησλ δχν γνλΫσλ φηη ππΪξρεη ν
γΪκνο θαη νξηζκφο ηνπ ελφο γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ επηδφκαηνο.
6. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ εέζπξαμεο φηαλ νξέδεηαη.
7. ΔπηθπξσκΫλε θσηνηππέα ηνπ βηβιηαξένπ πγεέαο.
Γηαδηθαζία:
Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ, Ϋιεγρνο απηψλ, Ϋθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο θαη
Ϋγθξηζε θαηαβνιάο επηδφκαηνο θαπζέκσλ.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
2 - 5 Ϋηε, αλΪινγα κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο:
10 - 30 εκΫξεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.

3.9.11 Πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Α.κεΑ. παξερφκελα απφ ην
Η.Κ.Α.
3.9.11α Δπίδνκα αζζέλεηαο απφ ην Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 35 ηνπ Α.Ν. 1846/1951 (ΦΔΚ 179/Α΄), Ϊξζξν 14 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν.1469/1984 (ΦΔΚ
111/Α΄), Ϊξζξν 11 ηνπ Ν.1759/1988 (ΦΔΚ 50/Α΄).

Γηθαηνχρνη:
Οη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο:
α) Απνρά ιφγσ αζζΫλεηαο απφ ηελ εξγαζέα, κε δηΪξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 εκεξψλ.
β) Γηα επηδφηεζε κΫρξη 182 εκΫξεο γηα ηελ έδηα ά γηα δηαθνξεηηθΫο παζάζεηο κΫζα ζηνλ έδην
ρξφλν, ε πξαγκαηνπνέεζε 100 εκεξψλ αζθΪιηζεο ην ακΫζσο πξνεγνχκελν ηεο αλαγγειέαο ηεο
αζζΫλεηαο εκεξνινγηαθφ Ϋηνο ά ην πξνεγνχκελν 15κελν, ζην νπνέν δελ ζπλππνινγέδνληαη νη εκΫξεο αζθΪιηζεο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ ην ηειεπηαέν εκεξνινγηαθφ ηξέκελν.
γ) Γηα επηδφηεζε κΫρξη 360 εκΫξεο γηα ηελ έδηα πΪζεζε, ε πξαγκαηνπνέεζε ην ιηγφηεξν 300
εκεξψλ αζθΪιηζεο κΫζα ζηα δχν ακΫζσο πξνεγνχκελα ηεο αλαγγειέαο ηεο αζζΫλεηαο εκεξνινγηαθΪ ρξφληα ά κΫζα ζην πξνεγνχκελν ηεο αλαγγειέαο 30κελν, ζην νπνέν, φκσο, δελ ζπλππνινγέδνληαη νη εκΫξεο αζθΪιηζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
δ) ΜεηΪ ηε ζπκπιάξσζε 360 εκεξψλ, πξΫπεη λα ππΪξρνπλ νη απμεκΫλεο πξνυπνζΫζεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ Α.Ν. 1846/1951 (ζπληαμηνδφηεζε αλαπεξέαο) γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηδφηεζεο κΫρξη 720 εκΫξεο.
εκείσζε: εΪλ ε αζζΫλεηα νθεέιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα, ηφηε εέλαη αξθεηά ε αζθΪιηζε θαηΪ
ηελ εκΫξα ηνπ αηπράκαηνο (ρσξέο πξνυπνζΫζεηο). ΔΪλ νθεέιεηαη ζε εθηφο εξγαζέαο αηχρεκα, εέλαη
αξθεηά ε ζπκπιάξσζε ηνπ κηζνχ κφλν αξηζκνχ εκεξψλ αζθΪιηζεο φπσο νξέδεηαη παξαπΪλσ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Ο αζθαιηζκΫλνο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ζηελ Τπεξεζέα Παξνρψλ:
1. ΓλσκΪηεπζε αληθαλφηεηαο.
2. Βεβαέσζε δηαθνπάο εξγαζέαο απφ ηνλ εξγνδφηε.
3. Αζθαιηζηηθφ βηβιηΪξην.
4. Αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο θαη, εθφζνλ ππΪξρνπλ πξνζηαηεπφκελα κΫιε, νηθνγελεηαθφ.
Γηαδηθαζία:
• Ο ζεξΪπσλ ηαηξφο ηνπ Η.Κ.Α., εηδηθφηεηαο αληέζηνηρεο κε ηελ πΪζεζε ηνπ αζθαιηζκΫλνπ,
δχλαηαη λα βεβαηψλεη αληθαλφηεηα κΫρξη 15 εκΫξεο κΫζα ζην έδην εκεξνινγηαθφ Ϋηνο εέηε ζπλερά
εέηε δηαθεθνκκΫλε.
• Γηα βεβαέσζε αληθαλφηεηαο πΫξαλ ησλ 15 εκεξψλ ν αζθαιηζκΫλνο παξαπΫκπεηαη ζηελ
αξκφδηα Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά. Ζ ΑΤΔ δχλαηαη λα βεβαηψλεη αληθαλφηεηα θαηΪ ηελ
ηαηξηθά - επηζηεκνληθά θξέζε ησλ κειψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ βαξχηεηα ηεο πΪζεζεο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ θαη κΫρξη εμΪληιεζεο ηνπ αλψηαηνπ νξένπ αληθαλφηεηαο (720 εκΫξεο).
• Ζ ΒΤΔ αληθαλφηεηαο επηιακβΪλεηαη θαηφπηλ πξνζθπγάο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ά ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγΪλνπ κΫζα ζηε ζπγθεθξηκΫλε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 28 ηνπ
Καλνληζκνχ Αζθαιηζηηθάο Αξκνδηφηεηαο.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
• Γηα ηηο πξψηεο 15 εκΫξεο επηδφηεζεο θΪζε Ϋηνπο κεηΪ ην ηξηάκεξν ηνπ ρξφλνπ αλακνλάο, ην
χςνο ηνπ επηδφκαηνο αζζΫλεηαο εέλαη κεησκΫλν ζην 50% ηνπ εκεξεζένπ επηδφκαηνο αζζΫλεηαο.
• Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο αζζΫλεηαο ησλ 15 πξψησλ εκεξψλ θΪζε ρξφλνπ πνπ αθνξΪ
ζηνπο εξγαηνηερλέηεο νηθνδφκνπο εέλαη έζν κε ην 50% ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζένπ ηεο αζθαιηζηηθάο θιΪζεο ζηελ νπνέα αλάθεη ν αζθαιηζκΫλνο νηθνδφκνο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σν Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
3.9.11β Υνξήγεζε επηδφκαηνο απφιπηεο αλαπεξίαο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α.

Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 29 παξ. 10 ηνπ Α.Ν. 1846/1951 (ΦΔΚ 179/Α΄), Ϊξζξν 16, παξ. 20 ηνπ Ν. 4497/1966
(ΦΔΚ 37/Α΄), Ϊξζξν 12 ηνπ Ν. 825/1978 (ΦΔΚ 189/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
α) Σν πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο βαζηθάο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξέαο ά ζαλΪηνπ πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 50%, εθφζνλ ν ζπληαμηνχρνο βξέζθεηαη δηαξθψο ζε θαηΪζηαζε πνπ απαηηεέ ζπλερά
επέβιεςε, πεξηπνέεζε θαη ζπκπαξΪζηαζε Ϊιινπ πξνζψπνπ.
β) Σν επέδνκα απφιπηεο αλαπεξέαο δηθαηνχληαη θαη νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γάξαηνο, εθφζνλ
εέλαη ηπθινέ.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη ζην Η.Κ.Α.).
β) Απφθνκκα ηεο ζχληαμεο ά απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο.
γ) Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ ηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ ζπληαμηνχρνπ.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, παξαπΫκπνληαη γηα εμΫηαζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ
Η.Κ.Α..
εκείσζε: ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ παέξλνπλ δχν ζπληΪμεηο απφ ην Η.Κ.Α., ην ΔΑΑ ρνξεγεέηαη κφλν ζηε ζχληαμε εθεέλε, πνπ ην πνζφ ηεο εέλαη ζπκθεξφηεξν γηα ηνλ ζπληαμηνχρν.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Γηνέθεζε Η.Κ.Α. - Γ/λζε Παξνρψλ - Σκ. πληΪμεσλ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, Σ.Κ. 10241, Αζάλα.
Σει.: 210 5215000/εζψη. 193 θαη 210 5215193.
3.9.11γ Υνξήγεζε παξαπιεγηθνχ επηδφκαηνο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 42 ηνπ Ν. 1140/1981 (ΦΔΚ 68/Α΄), Ϊξζξν 16, παξ. 1 ηνπ Ν. 2042/1992 (ΦΔΚ 75/Α΄),
Ϊξζξν 5 ηνπ Ν. 3232/2004 (ΦΔΚ 48/Α΄), Ϊξζξν 61, παξ. 3 θαη 5 ηνπ Ν. 3518/2006 (ΦΔΚ 272/Α΄).
Γηθαηνχρνη:
1. Οη πΪζρνληεο απφ παξαπιεγέα -ηεηξαπιεγέα, παξαπΪξεζε -ηεηξαπΪξεζε, δηπιεγέα-ηξηπιεγέα, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
2. α) Οη πΪζρνληεο απφ κπαζζΫλεηα-κπνπΪζεηα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
β)
Οη Ϋρνληεο πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ πξνεξρφκελν απφ αθξσηεξηαζκφ ησλ δχν Ϊλσ ά
θΪησ Ϊθξσλ ά θαηΪ ην Ϋλα Ϊλσ θαη Ϋλα θΪησ Ϊθξν.
γ) Οη Ϋρνληεο θσθνκΫιεηα πνπ επηθΫξεη βαζκφ θηλεηηθάο αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
δ)
Οη πΪζρνληεο απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο πνπ επηθΫξεη παξαπιεγέα-ηεηξαπιεγέα κε πνζνζηφ
αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
ε)
Οη Ϋρνληεο αθξσηεξηαζκφ ηνπ ελφο Ϊλσ ά θΪησ Ϊθξνπ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, πνπ
δελ επηδΫρεηαη εθαξκνγάο ηερλεηνχ κΫινπο.

ζη)
Οη πΪζρνληεο απφ ην ζχλδξνκν θιΪκαηνο γαιάο (παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3518/2006).
δ)
Οη πΪζρνληεο απφ αηειά νζηενγΫλεζε, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ (παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ
61 ηνπ Ν. 3518/2006).
ε)
Οη πΪζρνληεο απφ νζηενςαζχξσζε, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ (παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 61
ηνπ Ν. 3518/2006).
3. Σν παξαπιεγηθφ επέδνκα ρνξεγεέηαη: α) ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο
ηνπο, β) ζηνπο αζθαιηζκΫλνπο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη ηξηαθφζηεο πελάληα (350) Ζ.Δ. ηα ηειεπηαέα ηΫζζεξα (4) ρξφληα, ηα ακΫζσο πξνεγνχκελα ηεο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο, απφ ηηο νπνέεο
νη πελάληα (50) Ζ.Δ. λα Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ ην πξνεγνχκελν Ϋηνο ά ην πξνεγνχκελν 15κελν
ά νη ρέιηεο (1000) λα Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ νπνηεδάπνηε θαη γ) ζηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ
αζθαιηζκΫλνπ ν νπνένο Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ηηο παξαπΪλσ ρξνληθΫο πξνυπνζΫζεηο.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.).
β) Αζθαιηζηηθφ βηβιηΪξην, εΪλ ν αηηψλ εέλαη αζθαιηζκΫλνο θαη απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο,
εΪλ ν αηηψλ εέλαη ζπληαμηνχρνο.
γ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ν δηθαηνχρνο δελ λνζειεχεηαη ζε Ίδξπκα αζπιηαθάο κνξθάο.
δ) Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ δεκφζην λνζνθνκεέν ά απφ ηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, παξαπΫκπνληαη γηα εμΫηαζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ
Η.Κ.Α.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Ζ θαηαβνιά ηνπ παξαπιεγηθνχ επηδφκαηνο αλαζηΫιιεηαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο λνζειεχεηαη
ζε Ίδξπκα αζπιηαθάο κνξθάο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ, ελψ
δελ αλαζηΫιιεηαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο εξγΪδεηαη.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Γηνέθεζε Η.Κ.Α.
1. Γ/λζε Παξνρψλ - Σκ. πληΪμεσλ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, Σ.Κ. 10241, Αζάλα.
Σει.: 210 5215000/εζψη. 193 θαη 210 5215193.
2. Γελ. Γ/λζε Τπεξεζηψλ Τγεέαο.
Γ/λζε Αλαπεξέαο & Κ.Δ. -Σκάκα Αλαπεξέαο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 16, Σ.Κ. 10241 Αζάλα.
Σει.: 210 5236611, 219 5248079 (θαη Φαμ).
3.9.12 Καηαβνιή αληηηίκνπ βελδίλεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 490/1976 (ΦΔΚ 331/Α΄), Ϊξζξν 34 ηνπ Ν. 1731/1987 (ΦΔΚ 161/Α΄), Κ.Τ.Α.

Φ840/22/53247/1715/31.7.1998.
Υξφλνο ηζρχνο παξνρήο:
Γηα ην δηΪζηεκα θαηνράο αλαπεξηθνχ απηνθηλάηνπ.
Γηθαηνχρνη:
1. ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ.
2. ΑλΪπεξνη εηξεληθάο πεξηφδνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη Ϋλεθα ηεο ππεξεζέαο ηνπο.
3. ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε.
2. ΓλσκΪηεπζε αξκφδηαο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
3. ΠξΪμε Καλνληζκνχ χληαμεο ΓΛΚ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ Σεισλεένπ.
5. ΓηαζΪθεζε εηζαγσγάο απηνθηλάηνπ.
6. Αληέγξαθν Ϊδεηαο θπθινθνξέαο.
7. Αληέγξαθν απφθαζεο Σεισλεένπ.
8. Τπεχζπλε δάισζε Ν. 1599/1986, ζπλνδεπφκελε κε ελεκεξσηηθφ εκεέσκα Γ.Λ.Κ. ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
Γηαδηθαζία:
Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζηε ΓΔΠΑΘΑ θαη ελ ζπλερεέα δηαβηβΪδεηαη
Ϋγγξαθν ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ρεκαηηζκνχ φπνπ δηακΫλεη ν θΪζε αλΪπεξνο πξνθεηκΫλνπ λα θαηαβιεζεέ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δηθαηνχηαη.
εκείσζε: ην θαηαβαιιφκελν αληέηηκν βελδέλεο εμαξηΪηαη απφ ην πνζνζηφ αλαπεξέαο.
Υξφλνο έθδνζεο ή νινθιήξσζεο:
1 κάλαο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
ΓΔΠΑΘΑ.
3.9.13
Δπίδνκα νηθνλνκηθήο αξσγήο απφ ην Σακείν Αξσγήο Αλαπήξσλ Θπκάησλ Πνιέκνπ (ΣΑΑΠΘ).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξα 75 θαη 87 ηνπ Α.Ν. 1324/1949 (ΦΔΚ 326/Α΄), Ϊξζξν 21 ηνπ Ν. 1043/1980 (ΦΔΚ
87/Α΄), Ϊξζξν 13 ηνπ Ν. 1680/1987 (ΦΔΚ 7/Α΄).
Γηθαηνχρνη:
πληαμηνδνηνχκελα ζχκαηα πνιΫκνπ (Ν.1680/1987), πνπ παέξλνπλ πνιεκηθά ζχληαμε ππνθεέκελε ζε θξΪηεζε 2%.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε κε πιάξε ζηνηρεέα ηνπ αηηνχληνο (Γ/λζε, αξηζκ. αζηπλ. ηαπηφηεηαο θ.ι.π.).
β) Πξφζθαην ηξηκεληαέν ελεκεξσηηθφ ζεκεέσκα πνιεκηθάο ζχληαμεο ά πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο (Γ.Λ.Κ.) απφ ην νπνέν θαέλεηαη φηη πξαγκαηνπνηεέηαη θξΪηεζε 2%
ππΫξ ηνπ ΣΑΑΠΘ.
Γηαδηθαζία:

Υνξεγεέηαη ηνλ Ηνχιην κάλα θΪζε Ϋηνπο.
Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη ά απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ ζην ΣΑΑΠΘ.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σακεέν Αξσγάο Αλαπάξσλ θαη ΘπκΪησλ ΠνιΫκνπ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Γξηβαέσλ θαη Γειθψλ 5, Σ.Κ. 106 80, Αζάλα..
Σει.: 210 3638342.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.mod.mil.gr
3.9.14 Υνξήγεζε νηθνλνκηθψλ βνεζεκάησλ ζε ππαιιήινπο ή γνλείο Α.κεΑ. ηνπ Ο.Σ.Δ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Απφθαζε Γ.. Ο.Σ.Δ. αξηζκ. 2612/28.3.2000.
Πξνυπνζέζεηο - Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• Γηα γνλεέο παηδηψλ κε αλαπεξέα 50% θαη Ϊλσ: νηθνλνκηθά ελέζρπζε 350,16 επξψ (2007).
• Γηα ππαιιάινπο ηπθινχο πνπ Ϋρνπλ πξνζιεθζεέ κε εηδηθνχο λφκνπο γηα ηελ απαζρφιεζε
ησλ Α.κεΑ. (Ν. 1648/1985, Ν. 2643/1998): νηθνλνκηθά ελέζρπζε 146,74 επξψ (2007).
• Γηα φζνπο Ϋρνπλ πξνβιάκαηα κεησκΫλεο θηλεηηθφηεηαο: νηθνλνκηθά απνδεκέσζε γηα Ϋμνδα
κεηαθέλεζεο απφ θαη πξνο ην ρψξν εξγαζέαο: 2,05 επξψ / εκΫξα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
O.T.E. A.E.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Γηνηθεηηθφ ΜΫγαξν, Λεσθ. Κεθηζέαο 99, Σ.Κ. 15124, Μαξνχζη - Αζάλα.
Σει. ΚΫληξν Γηνηθεηηθνχ ΜεγΪξνπ Ο.Σ.Δ.: 210 6111000.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ote.gr
3.9.15 Πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Α.κεΑ. παξερφκελα απφ ην Σ..Α.Τ.
3.9.15α Δπίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο (ζπλνδνχ) αζθαιηζκέλσλ Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 16, παξ. 20 ηνπ Ν. 4497/1966 (ΦΔΚ 37/Α΄), Ϊξζξν 12 ηνπ Ν. 825/1978 (ΦΔΚ 189/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
1) πληαμηνχρνη αληθαλφηεηαο ( κφλν νη Ϊκεζα).
2) πληαμηνχρνη ιφγσ ζαλΪηνπ ( ράξνη, ράξεο, νξθαλΪ).
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε.
β) ΓλσκΪηεπζε Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε πΪζεζε θαη ε αδπλακέα
απηνεμππεξΫηεζεο ηνπ αηηνχληνο.
γ) Τπεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν δειψλ δελ ιακβΪλεη ην επέδνκα απφ Ϊιιε
πεγά.
δ) ΔΪλ ν αηηψλ θαηνηθεέ ζηελ επαξρέα, γλσκΪηεπζε ηαηξνχ ν νπνένο νξέδεηαη απφ ηελ αληηπξνζσπεέα Σ..Α.Τ. ηεο πεξηνράο.
3.9.15β Δπίδνκα ηπθιφηεηαο Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 612/1977 (ΦΔΚ 164/Α΄), Ν. 982/1979 (ΦΔΚ 239/Α΄), Ϊξζξν 42 ηνπ Ν. 1140/1981 (ΦΔΚ

68/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
ιεο νη θαηεγνξέεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ( γάξαηνο, αληθαλφηεηαο, ζαλΪηνπ).
εκείσζε: Γελ ην δηθαηνχληαη νη ελ ελεξγεέα αζθαιηζκΫλνη.
ΓηθαηνινγεηηθΪ:
α) Αέηεζε.
β) ΓλσκΪηεπζε Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ε νπηηθά νμχηεηα θαη
ζηνπο δχν νθζαικνχο ηνπ αηηνχληνο εέλαη κηθξφηεξε ηνπ 1/20.
γ) Τπεχζπλε δάισζε φηη ν δειψλ δελ ιακβΪλεη ην επέδνκα απφ Ϊιιε πεγά.
3.9.15γ Δπίδνκα παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο αζθαιηζκέλσλ Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 42 ηνπ Ν.1140/1981 (ΦΔΚ 68/Α΄), Ϊξζξν 16, παξ. 1 ηνπ Ν. 2042/1992 (ΦΔΚ 75/Α΄),
Τ.Α. αξηζκ. Φ11/1845/1985, Ϊξζξν 5 ηνπ Ν. 3232/2004 (ΦΔΚ 48/Α΄), Ϊξζξν 61, παξ. 3 θαη 5 ηνπ
Ν. 3518/2006 (ΦΔΚ 272/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
ιεο νη θαηεγνξέεο ησλ αζθαιηζκΫλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε εθφζνλ:
α) πΪζρνπλ απφ παξαπιεγέα, ηεηξαπιεγέα.
β) πΪζρνπλ απφ ηεηξαπΪξεζε, κπαζζΫλεηα -κπνπΪζεηα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
γ) Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, πξνεξρφκελν απφ αθξσηεξηαζκφ ησλ δχν Ϊλσ
ά θΪησ Ϊθξσλ ά θαηΪ ην Ϋλα Ϊλσ θαη Ϋλα θΪησ Ϊθξν.
δ) Ϋρνπλ θσθνκΫιεηα πνπ επηθΫξεη βαζκφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
ε) πΪζρνπλ απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο πνπ επηθΫξεη παξαπιεγέα-ηεηξαπιεγέα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
ζη) πΪζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν θιΪκαηνο γαιάο.
δ) πΪζρνπλ απφ αηειά νζηενγΫλεζε, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ.
ε) πΪζρνπλ απφ νζηενςαζχξσζε, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ.
ζ) Ϋρνπλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ ελφο Ϊθξνπ ά θΪησ Ϊθξνπ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ
πνπ δελ επηδΫρεηαη εθαξκνγάο ηερλεηνχ κΫινπο.
εκείσζε: α) Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο γηα φζνπο εκπέπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο απφ α΄ κΫρξη
ε΄ εέλαη έζν κε ην εηθνζαπιΪζην ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζένπ ηνπ αλεηδέθεπηνπ εξγΪηε φπσο ηζρχεη
θΪζε θνξΪ. Γηα ηελ πεξέπησζε ζ΄ ην δεθαπιΪζην, β) Γηα ηνπο ελ ελεξγεέα απαηηεέηαη ρξφλνο αζθΪιηζεο ζαξΪληα (40) κελψλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε.
β) ΓλσκΪηεπζε Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ππΪξρεη κέα απφ ηηο
παζάζεηο, φπσο πεξηγξΪθνληαη παξαπΪλσ.
γ) Τπεχζπλε δάισζε φηη ν δειψλ δελ ιακβΪλεη επέδνκα παξαπιεγέαο ά απνιχηνπ αλαπεξέαο απφ θακέα Ϊιιε πεγά.
δ) Γηα ηνπο ελ ελεξγεέα αζθαιηζκΫλνπο ρξεηΪδνληαη θαη: α) απνδεηθηηθΪ αζθάζεσο επαγγΫικαηνο απφ ην 1979 θαη κεηΪ, β) θσηνηππέεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ βηβιηαξένπ θιΪδνπ ζχληαμεο απφ

ηελ αξρά κΫρξη εθεέ φπνπ ππΪξρνπλ θαηαρσξάζεηο, γ) φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχδπγν ά ηΫθλν, ιεμηαξρηθά πξΪμε γΪκνπ ά γΫλλεζεο αληέζηνηρα.
3.9.15δ Βνήζεκα Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 66 ηνπ Κ.Ν 5945/1934.
Γηθαηνχρνη:
α) ΑζθαιηζκΫλνη ηνπ Σακεένπ κΫρξη 31-12-1992, πνπ δελ Ϋρνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη εέλαη αλέθαλνη γηα εξγαζέα θαη Ϊπνξνη.
β) Υάξεο θαη νξθαλΪ αζθαιηζκΫλσλ κΫρξη 31-12-1992, πνπ εέλαη Ϊπνξνη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακεένπ.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σν πνζφ εέλαη έζν κε ηα 3/4 ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο φπσο ηζρχεη θΪζε θνξΪ.
3.9.15ε Δπίδνκα αεξνζεξαπείαο αζθαιηζκέλσλ Σ..Α.Τ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Π.Γ. 67/1990 (ΦΔΚ 300/Α΄).
Γηθαηνχρνη:
Οη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη ζηνλ θιΪδν αζζελεέαο ηνπ Σ..Α.Τ. νη νπνένη πΪζρνπλ απφ:
• Φπκαηέσζε.
• Καξθέλν ησλ πλεπκφλσλ ά πλεπκνλνθνλέαζε.
• Νεθξηθά αλεπΪξθεηα ά Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ.
Πξνυπνζέζεηο:
ΘεσξεκΫλν βηβιηΪξην πγεέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1) Αέηεζε αζθαιηζκΫλνπ.
2) ΓλσκΪηεπζε ηαηξνχ Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ.
3) Δληνιά βηβιηαξένπ αζζελεέαο ζπκπιεξσκΫλε
4) Πνζνζηφ αλαπεξέαο απφ Α΄/ζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
Γηαδηθαζία:
ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζε απφ ηελ Α΄/ζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά ρνξεγεέηαη ην επέδνκα αεξνζεξαπεέαο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σ..Α.Τ. (Σακεέν χληαμεο θαη ΑπηαζθΪιηζεο Τγεηνλνκηθψλ).
Γ/λζε Αζζελεέαο, Σκάκα Παξνρψλ Αλνηθηάο Πεξέζαιςεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Aραξλψλ 27, ΣΚ 10439, Αζάλα.
Σει.: 210 8831177.
Σει. ΚΫληξν: 210 8816911-17.
Ζιεθηξνληθά Γ/λζε: dioik@tsay.gr
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.tsay.gr
3.9.16 Δμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο - ηεηξαπιεγίαο αζθαιηζκέλσλ Ο.Γ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:

Άξζξν 42 ηνπ Ν. 1140/1981, Ϊξζξν 16, παξ. 1 ηνπ Ν. 2042/1992 (ΦΔΚ 75/Α΄), Κ.Τ.Α.
34 /280/1989, παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3232/2004 (ΦΔΚ 48/Α΄), Ϊξζξν 61, παξ.3 θαη 5 ηνπ Ν.
3518/2006 (ΦΔΚ 272/Α΄).
α

Γηάξθεηα ηζρχνο:
Γηα φζν ρξφλν θξέλεη ε Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
Γηθαηνχρνη:
Οη αζθαιηζκΫλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΚιΪδνπ θαη ηνπ Ο.Γ.Α. θαζψο θαη ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο.
Πξνυπνζέζεηο:
Α. Οη αζθαιηζκέλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ Κιάδνπ θαη ηνπ Ο.Γ.Α. δηθαηνχληαη κεληαένπ
εμστδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο εθφζνλ:
1. Κξηζνχλ απφ ηελ Δηδηθά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά, φηη:
•
ΠΪζρνπλ απφ ηεηξαπιεγέα ά παξαπιεγέα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, Ϋζησ θαη πξνζσξηλΪ.
• ΠΪζρνπλ απφ κπαζζΫλεηα-κπνπΪζεηα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
•
Έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, πξνεξρφκελν απφ αθξσηεξηαζκφ ησλ δχν Ϊλσ ά θΪησ
Ϊθξσλ ά θαηΪ ην Ϋλα Ϊλσ θαη Ϋλα θΪησ Ϊθξν.
• Έρνπλ θσθνκΫιεηα πνπ επηθΫξεη βαζκφ θηλεηηθάο αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
•
ΠΪζρνπλ απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο πνπ επηθΫξεη παξαπιεγέα-ηεηξαπιεγέα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
•
Έρνπλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ ελφο Ϊλσ ά θΪησ Ϊθξνπ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, πνπ δελ
επηδΫρεηαη εθαξκνγάο ηερλεηνχ κΫινπο.
• ΠΪζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν θιΪκαηνο γαιάο.
• ΠΪζρνπλ απφ αηειά νζηενγΫλεζε, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ.
• ΠΪζρνπλ απφ νζηενςαζχξσζε, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ.
2. Έρνπλ απαζρνιεζεέ, θαηΪ θχξην βηνπνξηζηηθφ επΪγγεικα, φιν ην δσδεθΪκελν πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελέα πνπ θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη ζε πνζνζηφ 67% απφ ηηο αλσηΫξσ παζάζεηο, ζε εξγαζέεο γηα ηηο νπνέεο ηα πξφζσπα πνπ ηηο αζθνχλ ππΪγνληαη ζηελ αζθΪιηζε ηνπ Ο.Γ.Α. ά άηαλ
ζπληαμηνχρνη ηνπ θιΪδνπ ά ηνπ Ο.Γ.Α. φηαλ ππΫζηεζαλ ηε ζπγθεθξηκΫλε αλαπεξέα.
Γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη απφ εξγαηηθφ αηχρεκα αξθεέ απαζρφιεζε θαη ππαγσγά ζηελ αζθΪιηζε κέαο (1) κφλν εκΫξαο.
3. Γελ ιακβΪλνπλ ζχληαμε απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε, εθηφο ηνπ Ο.Γ.Α., πεγά (εθηφο ησλ εμαηξΫζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη αλσηΫξσ γηα ηηο ζπληΪμεηο γάξαηνο - αλαπεξέαο) ά παξφκνην επέδνκα ά
πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμάο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξέαο ά παξαπιεγέαο απφ νπνηαδάπνηε
πεγά, ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ν Ο.Γ.Α.
4. Γελ πεξηζΪιπνληαη ζε Ϊζπιν αληΪησλ ά έδξπκα αζπιηαθνχ ά πξνλνηαθνχ ραξαθηάξα ά δελ
λνζειεχνληαη ζε ςπρηαηξεέν, κε δαπΪλεο ηνπ Ο.Γ.Α. ά ηνπ Γεκνζένπ ά Ν.Π.Γ.Γ.
Β. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ Κιάδνπ θαη ηνπ
Ο.Γ.Α., αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο, Ϋρνπλ δηθαέσκα γηα ηε ρνξάγεζε κεληαένπ εμστδξπκα-

ηηθνχ επηδφκαηνο παξαπιεγέαο - ηεηξαπιεγέαο, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο κε ζηνηρεέα
1,3 θαη 4 θαη ην πξφζσπν απφ ην νπνέν Ϋιθνπλ ην δηθαέσκΪ ηνπο, άηαλ εέηε ζπληαμηνχρνο ηνπ
ΚιΪδνπ ά ηνπ Ο.Γ.Α. εέηε επηδνκαηνχρνο ιφγσ παξαπιεγέαο - ηεηξαπιεγέαο θαηΪ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ηε ρνξάγεζε ηνπ επηδφκαηνο ά θαηΪ ηελ εκΫξα ηνπ ζαλΪηνπ εέηε αζθαιηζκΫλνο ηνπ Ο.Γ.Α. νιφθιεξν ην δσδεθΪκελν πξν ηεο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ηε
ρνξάγεζε ηνπ επηδφκαηνο ά πξν ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε - Γάισζε ζην εηδηθφ Ϋληππν ηνπ Ο.Γ.Α., ε νπνέα θαηαηέζεηαη ζηνλ αληαπνθξηηά ηνπ
Ο.Γ.Α. ηνπ ηφπνπ πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλ/ρν) ά ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο
ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
β) Βεβαέσζε Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ πΪζρεη απφ ηεηξαπιεγέα-παξαπιεγέα ά κπαζζΫλεηα-κπνπΪζεηα ά απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο ά θσθνκΫιεηα ά
εέλαη αθξσηεξηαζκΫλνο. Οη αηηάζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθά βεβαέσζε δελ δηαβηβΪδνληαη ζηηο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο.
γ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ αηηνχληνο φηη δελ ιακβΪλεη ζχληαμε απφ Ϊιιε πεγά ά παξφκνην
επέδνκα απφ Ϊιιν αζθαιηζηηθφ θνξΫα θαη φηη δελ πεξηζΪιπεηαη ζε Ϊζπιν (ελζσκαησκΫλε ζην
Ϋληππν αέηεζε - δάισζε γηα ζχληαμε).
δ) Βεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ αληαπνθξηηά ηνπ Ο.Γ.Α. φηη ν αηηψλ δηθαηνχηαη πεξέζαιςε απφ
ηνλ Ο.Γ.Α. (αξηζκφο βηβιηαξένπ θαη δηΪξθεηα ηζρχνο).
ε) ε πεξέπησζε πνπ ν αηηψλ πεξηζΪιπηεηαη ζε Ϊζπιν, βεβαέσζε ηνπ αζχινπ απφ ηελ νπνέα
πξνθχπηεη ε πΪζεζε ηνπ αηηνχληνο, ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο πεξέζαιςεο θαη πνηνο θαηαβΪιιεη ηε
ζρεηηθά δαπΪλε.
ζη) Δθφζνλ ε αέηεζε αθνξΪ ζε αζθαιηζκΫλν ηνπ Ο.Γ.Α., πξΫπεη λα θαηαηεζνχλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη, θαηΪ πεξέπησζε, ζηηο ζπληΪμεηο αλαπεξέαο κε αξηζκφ 5 Ϋσο θαη 9
θαη, θαηΪ πεξέπησζε, επηπιΫνλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηηο εηδηθΫο θαηεγνξέεο πξνζψπσλ γηα ην
δσδεθΪκελν πξν ηεο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο.
ηελ πεξέπησζε πνπ ν αηηψλ εέλαη κΫινο νηθνγΫλεηαο αζθαιηζκΫλνπ, ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα αθνξνχλ ζην πξφζσπν απφ ην νπνέν Ϋιθεη ην δηθαέσκΪ ηνπ.
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα κε απηά πνπ απαηηεέηαη γηα ηε ζχληαμε αλαπεξέαο.
Υξφλνο νινθιήξσζεο παξνρήο:
8 κάλεο.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιέζεσλ (Ο.Γ.Α.).
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Παηεζέσλ 30, Σ.Κ. 101 70, Αζάλα.
Σει. ΚΫληξν: 210 3322100, 210 3322357, 210 3322360, 210 3322361. ΣειΫθσλν εμππεξΫηεζεο αζθαιηζκΫλσλ: 1564.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.oga.gr

3.10

Ηδξχκαηα θνηλσληθάο ζηάξημεο θαη επαλΫληαμεο Α.κεΑ.

3.10.1
ηέγεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (.Α.Γ. Α.κεΑ.) - ηέγεο Τπνζηεξηδφ-

κελεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (.Τ.Γ. Α.κεΑ.).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 30 ηνπ Ν. 2072/1992 (ΦΔΚ 125/Α΄), Τ.Α. αξηζκ. Γ4α/Φ.201/1791/1998 (ΦΔΚ 517/Β΄),
Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• θνπφο ησλ .Τ.Γ.Α.κεΑ. εέλαη ε εμαζθΪιηζε κφληκεο δηαβέσζεο θαη θαηνηθέαο ζηα Α.κεΑ.
πνπ δηαβηνχλ ζε απηΫο.
• Σν Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ϋρεη πξνρσξάζεη ζηελ επεμεξγαζέα
ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο έδηεο δηαηΪμεηο Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ ΑπνθΪζεσλ κε ηηο νπνέεο ζα
θαζνξηζζνχλ εθ λΫνπ νη φξνη, νη πξνυπνζΫζεηο, ε δηαδηθαζέα, ην απαξαέηεην πξνζσπηθφ θαη νη
πφξνη γηα ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα ηεγψλ Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβέσζεο Α.κεΑ. (δηακεξηζκΪησλ
θαη Οηθνηξνθεέσλ).
3.10.2
Κέληξα Δθπαίδεπζεο, Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία
(Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.κεΑ.).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/Α΄), Ν. 3106/2003 (ΦΔΚ 30/Α΄), Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α΄), Τ.Α.
αξηζκ. Π3/ΦΝΟΜ/ΓΠνηθ.45162/2005 (ΦΔΚ 604/Β΄).
θνπφο:
θνπφο ησλ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.κεΑ. εέλαη ε θνηλσληθά Ϋληαμε θαη ε απνθπγά ηεο ηδξπκαηνπνέεζεο
ησλ Α.κεΑ. κε ηελ παξνρά ππεξεζηψλ:
• Πξψηκεο δηΪγλσζεο.
• Φπρνθνηλσληθάο θαη ζπκβνπιεπηηθάο ππνζηάξημεο.
• Λεηηνπξγηθάο απνθαηΪζηαζεο.
• Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο.
Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.κεΑ. ζηελ Διιάδα: Βι. ΠαξΪξηεκα 2.
3.10.3 Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.κεΑ.).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Τ.Α. αξηζκ. Π2β/Γ.Π.νηθ. 14957/2001 (ΦΔΚ 1397/Β΄).
θνπφο:
•
Γεκηνπξγηθά απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξέα, κΫζσ πξνγξακκΪησλ Ϋθθξαζεο θαη ςπραγσγέαο, Ϊζθεζεο ιφγνπ, αλΪπηπμεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηάησλ, Ϊζιεζεο θαη ζσκαηηθάο
αγσγάο.
• ΠξνγξΪκκαηα πξνεπαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο.
• ΤπνζηεξηθηηθΫο ππεξεζέεο πξνο ηα παηδηΪ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβΪιινλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Αέηεζε γνλΫα/θεδεκφλα.
β) Βεβαέσζε ηαηξνχ ηνπ Γεκνζένπ, Ν.Π.Γ.Γ. ά Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ θαηΪζηαζε
πγεέαο ηνπ παηδηνχ.
γ) ΓλσκΪηεπζε Α΄/ζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο γηα ην εέδνο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ
παηδηνχ.

εκείσζε: ζε πεξέπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηάζεσλ ππεξβαέλεη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ΚΫληξνπ (20-25 παηδηΪ), ιακβΪλνληαη ππφςε θνηλσληθννηθνλνκηθΪ θξηηάξηα.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σα Κ.Γ.Α.Π.κεΑ. δηαζπλδΫνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθΫο κνλΪδεο εηδηθάο αγσγάο, ηηο θνηλσληθΫο
ππεξεζέεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ηνπο θνξεέο θαη ηηο Τπεξεζέεο ζηάξημεο Α.κεΑ.
θαζψο θαη κε ηηο Τπεξεζέεο Τγεέαο ηεο πεξηνράο ηνπο.
3.10.4 Κέληξα ηήξημεο Α.κεΑ.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• Σα ΚΫληξα ηάξημεο Α.κεΑ. Ϋρνπλ σο ζθνπφ λα παξΫρνπλ παξεκθεξεέο κε ηα
Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.κεΑ. ππεξεζέεο (δηΪγλσζε, ζεξαπεέα, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά ππνζηάξημε θαη
πξνεπαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε ζε Ϊηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ κε θηλεηηθΪ θαη λνεηηθΪ πξνβιάκαηα
θαζψο θαη ζε ινηπΫο εππαζεέο νκΪδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξάδνπλ ππνζηάξημεο).
• ΜΫρξη ζάκεξα Ϋρεη εγθξηζεέ ε δεκηνπξγέα ΚΫληξσλ ηάξημεο Α.κεΑ. ζηνπο εμάο Γάκνπο:
 ΠεξηθΫξεηα Κξάηεο: Γάκνο Ν. ΚαδαληδΪθε Ζξαθιεένπ, Γάκνο Αθξσηεξένπ Υαλέσλ.
 ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο: Γάκνο Καηεξέλεο, Γάκνο Κηιθέο.
 ΠεξηθΫξεηα Γπηηθάο Μαθεδνλέαο: Γάκνο ΚνδΪλεο, Γάκνο ΚαζηνξηΪο.
 ΠεξηθΫξεηα ηεξεΪο ΔιιΪδαο: Γάκνο Άκθηζζαο.
 ΠεξηθΫξεηα Ννηένπ Αηγαένπ: Γάκνο Καιχκλησλ.
3.10.5 Κέληξα ηήξημεο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Έρεη πξνηαζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ε αλΫγεξζε δχν (2)
ΚΫληξσλ ηάξημεο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ ζηελ ΠεξηθΫξεηα Αηηηθάο (ζηνπο δάκνπο Καιπβέσλ θαη Αραξλψλ) θαη ελφο (1) ΚΫληξνπ ζηε Ν. Ραηδεζηφ Θεζζαινλέθεο. Έρεη εληαρζεέ ζην ΠΔΠ Αηηηθάο ε
αλΫγεξζε ηνπ ΚΫληξνπ ζην Γάκν Αραξλψλ.

3.11

Δηζαγσγά ζε Θεξαπεπηάξηα Υξφλησλ Παζάζεσλ.

Γηαδηθαζία:
Γηα ηελ εηζαγσγά ζην ΚΫληξν ά ηε ζπκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα ηνπ ΚΫληξνπ απνθαζέδεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ νηθεέα Ν.Α.
εκείσζε: Οη πξνυπνζΫζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ δηαθνξνπνηνχληαη αλΪ θνξΫα θαη θαζνξέδνληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο ησλ ΗδξπκΪησλ νη νπνένη βξέζθνληαη ζε αλακφξθσζε
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Σν Σκάκα Κνηλσληθάο Αξσγάο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο
Απηνδηνέθεζεο.

3.12

Άιιεο πξνλνηαθΫο δηεπθνιχλζεηο.

Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• ηνπο Κξαηηθνχο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο πξνηηκψληαη παηδηΪ γνλΫσλ κε
ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά αλαπεξέα. ΠαηδηΪ πνπ πΪζρνπλ απφ ζσκαηηθΫο, πλεπκαηηθΫο ά ςπρηθΫο

παζάζεηο εγγξΪθνληαη ζην ηαζκφ εθφζνλ ππΪξρεη πηζηνπνέεζε εηδηθνχ ηαηξνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ά Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ φηη ηνχην εέλαη σθΫιηκν γηα ην παηδέ, φηη δελ ππΪξρεη πξφβιεκα θηινμελέαο ηνπ παηδηνχ ζην ηαζκφ θαη εθφζνλ ν ηαζκφο δηαζΫηεη ηελ αλαγθαέα ππνδνκά (Ϊξζξν 7, παξ. 1 θαη 3 ηεο Κ.Τ.Α. αξηζκ. 16065/2002, ΦΔΚ 497/Β΄).
• ηα ΚΫληξα Παηδηθάο ΜΫξηκλαο πξνηηκψληαη παηδηΪ ηπθιψλ ά θσθΪιαισλ ά γεληθΪ αλΪπεξσλ γνλΫσλ (Ϊξζξν 4, παξ. 2 ηεο Τ.Α. αξηζκ. Γ2β/νηθ.8291/1984, ΦΔΚ 860/Β΄).
• ηα πξνγξΪκκαηα νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο απξνζηΪηεπησλ νηθνγελεηψλ εληΪζζνληαη θαη
παηδηΪ ησλ νπνέσλ ν παηΫξαο δελ κπνξεέ λα αλαιΪβεη ηε ζπληάξεζε ιφγσ, κεηαμχ Ϊιισλ θαη
ζσκαηηθάο ά δηαλνεηηθάο αληθαλφηεηαο (Ϊξζξν 2 ηνπ Ν. 4051/1960, ΦΔΚ 68/Α΄).

3.13
Αλαγξαθά ζηνηρεέσλ ζε γξαθά Braille ζηελ εμσηεξηθά ζπζθεπαζέα ησλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αλζξψπηλεο ρξάζεο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
1. Άξζξν 74 ηεο Τ.Α αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/83657/2006 (ΦΔΚ 59/Β΄) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο
λνκνζεζέαο πξνο ηελ αληέζηνηρε θνηλνηηθά ζηνλ ηνκΫα ηεο παξαγσγάο θαη ηεο θπθινθνξέαο θαξκΪθσλ πνπ πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξάζε, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξηζκ. 2001/1983/ΔΚ
Οδεγέα «πεξέ θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα θΪξκαθα πνπ πξννξέδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξάζε», φπσο
ηξνπνπνηάζεθε απφ ηηο αξηζκ. 2004/27/ΔΚ, 2004/24/ΔΚ Οδεγέεο γηα ηα παξαδνζηαθΪ θΪξκαθα
θπηηθάο πξνΫιεπζεο θαη ην Ϊξζξν 31 ηεο αξηζκ. 2002/1998/ΔΚ Οδεγέαο γηα ηε ζΫζπηζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθΪιεηαο γηα ηε ζπιινγά, ηνλ Ϋιεγρν, ηελ επεμεξγαζέα, ηελ απνζάθεπζε θαη
ηε δηαλνκά αλζξψπηλνπ αέκαηνο θαη ζπζηαηηθψλ αέκαηνο».
2. Δγθχθιηνο ΔΟΦ αξηζκ. 60985/14.10.2005.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Ζ νλνκαζέα ηνπ θαξκΪθνπ αλαγξΪθεηαη ζε γξαθά Braille επέ ηεο ζπζθεπαζέαο.
Δπέζεο, ν θΪηνρνο ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο δηαζθαιέδεη, κεηΪ απφ αέηεζε ησλ νξγαλψζεσλ
αζζελψλ, φηη ην θχιιν νδεγηψλ ρξάζεο εέλαη δηαζΫζηκν ζε κνξθά θαηΪιιειε γηα ηνπο ηπθινχο θαη
ηα Ϊηνκα κε κεησκΫλε φξαζε.

3.14
Γηαθέλεζε θαη δηΪζεζε ησλ θαξκΪθσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ά
ηξέηεο ρψξεο, πξννξέδνληαη απνθιεηζηηθΪ γηα αηνκηθά ρξάζε θαη δελ θπθινθνξνχλ ζηελ ΔιιΪδα.
Δγθχθιηνο Τπ. Τγεέαο & Κνηλ. Αιιει. θαη Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο αξηζκ.
Φ7/νηθ.520/31.3.2000.
Α. Κάιπςε δαπάλεο απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη ην Γεκφζην.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) πληαγά εθ ηνπ ζπληαγνινγένπ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο ζρεηηθάο κε ηελ πΪζεζε.

β) Ηαηξηθά γλσκΪηεπζε (ηε γλσκΪηεπζε κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη νη ηαηξνέ απφ ηνλ
Δ.Ο.Φ., ηνπο θαηΪ ηφπνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο ρψξαο θαη ηηο ΤγεηνλνκηθΫο Τπεξεζέεο ησλ
Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ).
γ) Αληέγξαθν ηηκνινγένπ αγνξΪο ηνπ θαξκΪθνπ.
δ) Απφδεημε πψιεζεο.
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά απφ ηνλ αζθαιηζκΫλν: α) ζπληαγάο εθ ηνπ ζπληαγνινγένπ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο
ζρεηηθάο κε ηελ πΪζεζε θαη β) ηαηξηθάο γλσκΪηεπζεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ
ηνπ ΦνξΫα ά ζηε Γ/λζε Τγεέαο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο.
• Απνζηνιά ηεο ηαηξηθάο γλσκΪηεπζεο απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ ΦνξΫα ζηνλ Δ.Ο.Φ.-Γ/λζε
ΔιΫγρνπ Παξαγσγάο Πξντφλησλ-Σκάκα Παξαθνινχζεζεο θαη ΔπΪξθεηαο Πξντφλησλ (Μεζνγεέσλ
284, Σ.Κ. 155 62 Αζάλα, ηει. 210 6507200).
• Αμηνιφγεζε απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαηξηθάο γλσκΪηεπζεο αλαθνξηθΪ κε ην
εΪλ ην θΪξκαθν θπθινθνξεέ λφκηκα θαη ζε πνηα ρψξα, Ϋρεη ζπληαγνγξαθεζεέ γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο ελδεέμεηο, εΪλ ζηελ ΔιιΪδα θπθινθνξνχλ Ϊιια θΪξκαθα φκνηαο ζχλζεζεο θαη αλ επηηξΫπεηαη
ε δηαθέλεζε θαη δηΪζεζά ηνπ.
• ΔλεκΫξσζε ηνπ Αζθαιηζηηθνχ ΦνξΫα, ν νπνένο δηα ησλ ειεγθηηθψλ νξγΪλσλ ηνπ εγθξέλεη
ά απνξξέπηεη ηε ζπληαγά.
• ρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο γηα ηελ θαηαβνιά ηεο δαπΪλεο εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο θαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο ηνπ θΪζε θνξΫα. Γηα λα εμνθιεέηαη ε ζπληαγά απφ ην Γεκφζην θαη ηνπο
Φνξεέο θαη ΚιΪδνπο ΑζζΫλεηαο θαηαηέζεληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αζθαιηζκΫλν, αλΪινγα κε
ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ: α) ε ζπληαγά, β) αληέγξαθν ηνπ ηηκνινγένπ αγνξΪο ηνπ θαξκΪθνπ θαη
γ) απφδεημε πψιεζεο. Γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο ηνπ Η.Κ.Α., φηαλ ε πξνκάζεηα ησλ ηδηνζθεπαζκΪησλ γέλεηαη κΫζσ ησλ θαξκαθεέσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, εέλαη απαξαέηεηε ε ζπκπιεξσκΫλε ηαηξηθά
γλσκΪηεπζε θαη ην απαληεηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ Δ.Ο.Φ.
Β. Κάιπςε δαπάλεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Γηαδηθαζία:
ηελ πεξέπησζε πνπ ν ηδηψηεο πξνκεζεχεηαη ην ηδηνζθεχαζκα εμσηεξηθνχ απφ ην θαξκαθεέν
απαηηεέηαη:
α) ε Ϋθδνζε ζπληαγάο ηαηξνχ, ζρεηηθάο κε ηελ πΪζεζά ηνπ εηδηθφηεηαο, ε νπνέα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηαηξηθά γλσκΪηεπζε,
β) απνζηνιά αληηγξΪθνπ ηεο ζπληαγάο θαη ηεο ηαηξηθάο γλσκΪηεπζεο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ
ζηνλ Δ.Ο.Φ. θαη ρνξάγεζε ηνπ θαξκΪθνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν, εθφζνλ ν Δ.Ο.Φ. εγθξέλεη ηε δηΪζεζά ηνπ.
Γ. Γηαθίλεζε θαη δηάζεζε εκβνιίσλ απεπαηζζεηνπνίεζεο.
Γηαδηθαζία:
• Γηα ηα εκβφιηα απεπαηζζεηνπνέεζεο πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ ΔιιΪδα θαη νη νπζέεο
πνπ πεξηΫρνπλ δελ Ϋρνπλ Ϊδεηα θπθινθνξέαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. αθνινπζεέηαη ε πξναλαθεξφκελε
δηαδηθαζέα (α΄ ά β΄).
• Γηα ηα εκβφιηα απεπαηζζεηνπνέεζεο πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ ΔιιΪδα αιιΪ νη νπζέεο
πνπ πεξηΫρνπλ Ϋρνπλ Ϊδεηα θπθινθνξέαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. αθνινπζεέηαη ε παξαθΪησ δηαδηθαζέα: ν
δηθαηνχρνο πξνζθνκέδεη ζην θαξκαθεέν ζπληαγά ηαηξνχ, ζρεηηθάο κε ηελ πΪζεζά ηνπ εηδηθφηεηαο

θαη ζηε ζπλΫρεηα ν θαξκαθνπνηφο απεπζχλεηαη ζηελ ππεχζπλε γηα ηελ θπθινθνξέα ηνπ πξντφληνο
εηαηξεέα, πξνθεηκΫλνπ απηά λα θξνληέζεη γηα ηελ εηζαγσγά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξντφληνο, ην νπνέν
αθνινχζσο ρνξεγεέ ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ΠξνθεηκΫλνπ λα θαιπθζεέ ε δαπΪλε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξΫα, ν θαξκαθνπνηφο ππνβΪιιεη ζε απηφλ θαη ηα απαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ (ηηκνιφγην θαη
απφδεημε πψιεζεο).
Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Α) Τπνπξγεέν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο.
Γεληθά Γξακκαηεέα Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ.
Γεληθά Γ/λζε Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ.
Γ/λζε ΑζθΪιηζεο ΑζζΫλεηαο θαη Μεηξφηεηαο, Σκάκα Α΄.
Σει., Φαμ: 210 3226008.
Β) Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο.
Γεληθά Γ/λζε Τπεξεζηψλ Τγεέαο.
Γ/λζε ΦαξκΪθσλ θαη Φαξκαθεέσλ, Σκάκα Α΄.
Σει.: 210 5230703.

3.15
Υνξάγεζε γλσκαηεχζεσλ γηα πνζνζηφ αλαπεξέαο 50% Η.Κ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξα 1, 4, 7 ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Υνξάγεζε γλσκαηεχζεσλ γηα πνζνζηφ αλαπεξέαο 50% θαη Ϊλσ απφ ηηο Α΄/ζκηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο Αλαπεξέαο Η.Κ.Α. ζε Ϊηνκα κε αλαπεξέα πνπ ελδηαθΫξνληαη λα δηνξηζηνχλ ζε ζΫζεηο εξγαζέαο θνξΫσλ δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ δηθαένπ. Δπέζεο, θαιχπηνληαη θαη Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ
ηΫθλα ά αδειθνχο ά ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, ην νπνέν επέζεο γλσκαηεχεηαη
απφ ηηο παξαπΪλσ ΔπηηξνπΫο.
Πξνυπνζέζεηο:
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξΫπεη λα εέλαη απφ 21 Ϋσο 45 εηψλ, ελψ γηα ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο
(αδΫιθηα - ζχδπγνο - ηΫθλα) δελ ππΪξρεη φξην ειηθέαο.
ΑθνξΪ ζε αζθαιηζκΫλνπο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ, ηνπ Γεκνζένπ θαζψο θαη ζε
αλαζθΪιηζηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
Αέηεζε - αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα - βηβιηΪξην αζζελεέαο - ηαηξηθΫο γλσκαηεχζεηο.
Γηαδηθαζία:
Ο ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζηε κνλΪδα πγεέαο Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ θαη θαηαζΫηεη ζρεηηθά αέηεζε πξνθεηκΫλνπ λα εμεηαζηεέ απφ ηελ αξκφδηα Α΄/ζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Ζ δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ησλ Α.κεΑ. απφ ηηο αξκφδηεο Α΄/ζκηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ
Η.Κ.Α. επαλαιακβΪλεηαη θΪζε ρξφλν.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Γηνέθεζε Η.Κ.Α.

Γεληθά Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγεέαο.
Γ/λζε Αλαπεξέαο & Κ.Δ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 16, T.K. 102 41, Αζάλα.
ΣειΫθσλν: 210.5236611 - 210.5248079.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ika.gr

3.16 Γπζέαηα λνζάκαηα.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Τ.Α. αξηζκ. Τ1/Γ.Π./νηθ. 16884/12.10.2001 (ΦΔΚ 1386/Β΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• Χο δπζέαηα ζεσξνχληαη ηα λνζάκαηα, πνπ απαηηνχλ καθξνρξφληα λνζειεέα ά ζεξαπεέα,
πξνζβΪιινπλ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα φξγαλα θαη ραξαθηεξέδνληαη απφ εμΪξζεηο ά πθΫζεηο. Σα λνζάκαηα απηΪ ζεσξνχληαη θαη‟ αξράλ ηΪζηκα ά ζεξαπεχζηκα, πξνζδνθΪηαη δε φηη ε θαιά ρξάζε ηεο
δηπιΪζηαο αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο ζα ζπληειΫζεη ζηε ιεηηνπξγηθά επαλΫληαμε ηνπ δεκνζένπ ππαιιάινπ, φηε θαη παχεη λα ηζρχεη ην επεξγΫηεκα ηεο παξαηεηακΫλεο αλαξξσηηθάο Ϊδεηαο.
• Σα λνζάκαηα πνπ ζεσξνχληαη δπζέαηα θαζνξέδνληαη αλαιπηηθΪ κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο αλσηΫξσ αλαθεξφκελεο Τ.Α.

3.17

ΠξνγξΪκκαηα δηεξκελεέαο ζηε λνεκαηηθά γιψζζα.

Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 15 ηνπ Ν. 3106/2003 (ΦΔΚ 30/Α΄).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• Με θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο
Αιιειεγγχεο, κπνξεέ λα αλαηέζεηαη ζηελ Οκνζπνλδέα Κσθψλ ΔιιΪδνο ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγά
πξνγξακκΪησλ γηα ηελ παξνρά δηεξκελεέαο ζηε λνεκαηηθά γιψζζα ζε θσθΪ Ϊηνκα, γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ επηθνηλσλέαο απηψλ ησλ αηφκσλ κε δεκφζηεο, δηθαζηηθΫο ά Ϊιιεο αξρΫο.
• ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο εγγξΪθνληαη θΪζε ρξφλν πηζηψζεηο γηα ηελ θΪιπςε απηψλ ησλ δαπαλψλ.
• Σν πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκΪησλ, ν ηξφπνο πξαγκαηνπνέεζάο ηνπο θαη θΪζε Ϊιιε ιεπηνκΫξεηα θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
4.1
ΠξσηνβΪζκηα & δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε Αηφκσλ κε Αλαπεξέα / εηδηθΫο

εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 1 ηνπ Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/Α΄), Τ.Α. αξηζκ. 102357/Γ6/2002 (ΦΔΚ 1319/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Άηνκα κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ παξφληνο, ζεσξνχληαη ηα
Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ ζεκαληηθά δπζθνιέα κΪζεζεο θαη πξνζαξκνγάο εμαηηέαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηάησλ. ηα Ϊηνκα απηΪ πεξηιακβΪλνληαη φζνη:
α)
Έρνπλ λνεηηθά αλεπΪξθεηα ά αλσξηκφηεηα.
β)
Έρνπλ ηδηαέηεξα ζνβαξΪ πξνβιάκαηα φξαζεο (ηπθινέ, ακβιχσπεο) ά αθνάο (θσθνέ, βαξάθννη).
γ)Έρνπλ ζνβαξΪ λεπξνινγηθΪ ά νξζνπεδηθΪ ειαηηψκαηα ά πξνβιάκαηα πγεέαο.
δ)Έρνπλ πξνβιάκαηα ιφγνπ θαη νκηιέαο.
ε)Έρνπλ εηδηθΫο δπζθνιέεο ζηε κΪζεζε, φπσο δπζιεμέα, δπζαξηζκεζέα, δπζαλαγλσζέα.
ζη)
Έρνπλ ζχλζεηεο γλσζηηθΫο, ζπλαηζζεκαηηθΫο θαη θνηλσληθΫο δπζθνιέεο, παξνπζηΪδνπλ απηηζκφ
θαη Ϊιιεο δηαηαξαρΫο αλΪπηπμεο.
• ηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο πεξηιακβΪλνληαη, επέζεο, πξφζσπα λεπηαθάο, παηδηθάο θαη εθεβηθάο ειηθέαο πνπ δελ αλάθνπλ ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο,
αιιΪ Ϋρνπλ αλΪγθε απφ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνζΫγγηζε θαη θξνληέδα γηα νξηζκΫλε πεξένδν ά γηα
νιφθιεξε ηελ πεξένδν ηεο ζρνιηθάο δσάο ηνπο.
Οη εηδηθΫο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ δηαπηζηψλνληαη απφ ηα ΚΫληξα
ΓηΪγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηάξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.).
εκείσζε: Οη καζεηΫο νη νπνένη εκθαλέδνπλ κεησκΫλε ζρνιηθά επέδνζε: α) ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ησλ παξαπΪλσ παξαγξΪθσλ θαη β) γηα κφλν ην ιφγν φηη ε κεηξηθά
ηνπο γιψζζα δελ εέλαη ε ειιεληθά, δελ ζεσξνχληαη Ϊηνκα κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
• ηα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο παξΫρεηαη εηδηθά εθπαέδεπζε, ε νπνέα, ζην πιαέζην ησλ ζθνπψλ ηεο πξσηνβΪζκηαο, δεπηεξνβΪζκηαο θαη ηερληθάο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο, επηδηψθεη ηδηαέηεξα:
α)
Σελ αλΪπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηΪο ηνπο.
β)
Σε βειηέσζε ησλ ηθαλνηάησλ θαη δεμηνηάησλ, ψζηε λα θαηαζηεέ δπλαηά ε Ϋληαμε ά επαλΫληαμά
ηνπο ζην θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζπκβέσζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
γ) Σελ επαγγεικαηηθά ηνπο θαηΪξηηζε θαη ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα.
δ) Σελ αιιειναπνδνρά ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ ηζφηηκε θνηλσληθά ηνπο εμΫιημε.
• Γηα ηελ επέηεπμε ησλ παξαπΪλσ ζηφρσλ ιακβΪλνληαη κΫηξα θαη παξΫρνληαη ππεξεζέεο
ζηα παξαπΪλσ Ϊηνκα ειηθέαο Ϋσο 22 εηψλ ζε φιεο ηηο ηΪμεηο ησλ ζρνιεέσλ πξσηνβΪζκηαο θαη
δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. ηα κΫηξα απηΪ πεξηιακβΪλνληαη, ηδέσο, ε θαηΪξηηζε θαη εθαξκνγά
εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιέαο, ε ρξεζηκνπνέεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ε ρν-

ξάγεζε νξγΪλσλ θαη ινηπνχ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γεληθΪ θΪζε εέδνπο δηεπθνιχλζεηο θαη εξγνλνκηθΫο δηεπζεηάζεηο. ηηο ππεξεζέεο πεξηιακβΪλνληαη, ηδέσο, ε δηΪγλσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε αμηνιφγεζε, ε παηδαγσγηθά θαη ςπρνινγηθά ππνζηάξημε, ε θπζηθνζεξαπεέα, ε
εξγνζεξαπεέα, ε αγσγά ιφγνπ, ε θνηλσληθά θαη ζπκβνπιεπηηθά εξγαζέα, ε κεηαθνξΪ θαη ε κεηαθέλεζε θαη θΪζε Ϊιιν κΫηξν ά ππεξεζέα πνπ ππνζηεξέδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρεέξηζε ησλ αηφκσλ κε
εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο. Γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλνληαη, δηαηππψλεη
ηηο απφςεηο ηνπ θαη εθεέλνο πνπ Ϋρεη ηελ επηκΫιεηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, ν
νπνένο θαη πξνζθαιεέηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηεο ππεξεζέεο ά θνξεέο.
• α) Γιψζζα ησλ θσθψλ θαη βαξάθνσλ καζεηψλ εέλαη ε ειιεληθά λνεκαηηθά.
β) ΚαηΪ ηελ δηδαζθαιέα κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη΄ εμαέξεζε, θαη Ϊιια επηβνεζεηηθΪ
κΫζα, πνπ εέλαη εθηθηΪ θαη επηζηεκνληθΪ απνδεθηΪ, φπσο απηΪ θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ Σκάκαηνο Δηδηθάο
Αγσγάο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Απαξαέηεην πξνζφλ γηα ηελ ηνπνζΫηεζε εθπαηδεπηηθνχ
θαη εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο .Μ.Δ.Α. θσθψλ θαη βαξεθφσλ εέλαη ε γλψζε ηεο
λνεκαηηθάο γιψζζαο.
Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο:
Ζ εθπαέδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο παξΫρεηαη δσξεΪλ απφ ην θξΪηνο ζε δεκφζηα ζρνιεέα. Ζ κνξθά ησλ ζρνιεέσλ απηψλ πξνζδηνξέδεηαη απφ ην εέδνο θαη ην βαζκφ
ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.
πγθεθξηκΫλα, ε εθπαέδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, πξσηνβΪζκηα,
δεπηεξνβΪζκηα γεληθά ά ηερληθά - επαγγεικαηηθά παξΫρεηαη:
• ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα νπνέα, θαηΪ πεξέπησζε, νξγαλψλνληαη, ζηειερψλνληαη, εμνπιέδνληαη θαη ππνζηεξέδνληαη θαηΪιιεια, ψζηε λα
εμαζθαιέδεηαη ε αλαγθαέα δηδαθηηθά θαη ςπρνπαηδαγσγηθά ππνζηάξημε ησλ αηφκσλ απηψλ. ηελ
πεξέπησζε απηά, νη καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο κπνξεέ λα θνηηνχλ:
α) ηε ζπλήζε ζρνιηθή ηάμε
β) ε εηδηθΪ νξγαλσκΫλα θαη θαηΪιιεια ζηειερσκΫλα Σκήκαηα Έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
κΫζα ζηα ζρνιεέα ηεο γεληθάο θαη ηερληθάο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο.
• ηαλ ε θνέηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηα ζρνιεέα ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο ά ζηα Σκάκαηα Έληαμεο θαζέζηαηαη ηδηαηηΫξσο δχζθνιε, ιφγσ ηνπ εέδνπο
θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ πξνβιάκαηφο ηνπο, ε εθπαέδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ παξΫρεηαη:
α) ε απηνηειή ρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο.
β) ε ρνιεία ή Σκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα
άιισλ ζρνιείσλ, ζε Ννζνθνκεία, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Ηδξχκαηα Αγσγήο Αλειίθσλ ή
Ηδξχκαηα Υξνλίσο Παζρφλησλ Αηφκσλ, εθφζνλ νη δηαβηνχληεο ά λνζειεπφκελνη ζε απηΪ εέλαη
παηδηΪ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο.
γ) ην ζπίηη, ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο.
Έληαμε, θνίηεζε θαη απνθνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο
ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο:
• Ζ θνέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηηο ζπλάζεηο ζρνιηθΫο ηΪμεηο
πξνηεέλεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ. ζε πεξηπηψζεηο πνπ:
α)

νη καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο δελ αληηκεησπέδνπλ ηδηαέηεξα ζνβαξΫο δπζθνιέεο θαη
κπνξνχλ λα παξαθνινπζάζνπλ ην πξφγξακκα ηεο ζπλεζηζκΫλεο ζρνιηθάο ηΪμεο εΪλ βνεζεζνχλ
απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο ζε πεξηνδηθά θαη πξνγξακκαηηζκΫλε βΪζε.
β)
Οη καζεηΫο θαηνηθνχλ ζε πεξηνρά ζηελ νπνέα δελ ππΪξρεη Ϊιιν πιαέζην εηδηθάο αγσγάο (Δηδηθφ
ρνιεέν, Σκάκα Έληαμεο θ.ι.π.). ηελ πεξέπησζε απηά, κπνξεέ λα δηαηέζεηαη, ζε κφληκε βΪζε,
Ϋλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθάο αγσγάο.
• Ζ θνέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηε ζπλάζε ζρνιηθά ηΪμε ηεο
πξσηνβΪζκηαο ά δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, ζπλνδεχεηαη κε:
α)
πξνζαξκνγά ηεο δηδαζθαιέαο βΪζεη ηνπ ΔμαηνκηθεπκΫλoπ Δθπαηδεπηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο (Δ.Δ.Π.)
ηνπ καζεηά, πνπ ζρεδηΪδεηαη, αμηνινγεέηαη θαη ηξνπνπνηεέηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ., ζε ζπλεξγαζέα κε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηΪμεο ηνπ καζεηά,
θαζψο θαη κε ηνπο αξκφδηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθάο θαη γεληθάο αγσγάο.
β)
παξνρά βνάζεηαο απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο, πνπ νξέδεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ. ζε ζπλεξγαζέα
κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθάο αγσγάο, ζε πεξηνδηθά ά κφληκε βΪζε, θαηΪ πεξέπησζε. Ζ δηΪξθεηα, ν ηξφπνο θαη ηα κΫζα ζηάξημεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο ά απφ Ϊιιν κΫινο ηνπ
εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνηεέλνληαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ., ην νπνέν θαη επνπηεχεη ηελ
πινπνέεζε ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο ζπκβνχινπο εηδηθάο θαη γεληθάο
αγσγάο.
• Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, πνπ εληΪζζνληαη ζε κέα ζπλάζε
ζρνιηθά ηΪμε, δελ κπνξεέ λα εέλαη αλψηεξνο ησλ ηξηψλ (3). ηηο ζπλάζεηο ζρνιηθΫο ηΪμεηο, ζηηο νπνέεο Ϋρνπλ εληαρζεέ καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, κπνξεέ λα κεηψλεηαη αλΪινγα ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ. Σε ζπγθεθξηκΫλε κεέσζε εηζεγεέηαη ην Κ.Γ.Α.Τ. ζηελ νηθεέα
Γηεχζπλζε Δθπαέδεπζεο.
• Ο εθπαηδεπηηθφο εηδηθάο αγσγάο, ν νπνένο ζηεξέδεη καζεηΫο πνπ εέλαη εληαγκΫλνη ζε ζπλάζεηο ζρνιηθΫο ηΪμεηο ά Σκάκαηα Έληαμεο, εθηφο απφ ηελ εμαηνκηθεπκΫλε βνάζεηα ζηνπο καζεηΫο, παξΫρεη ζπκβνπιεπηηθά ζηάξημε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζπλάζνπο
ζρνιηθάο ηΪμεο, ζηεξέδεη θαη ελεκεξψλεη ηνπο γνλεέο ησλ καζεηψλ γηα λα επηηχρεη ηε ζπζηεκαηηθά
ζπλεξγαζέα ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θξνληέδεη Ϋηζη ψζηε λα πινπνηεέηαη απνηειεζκαηηθΪ
ην Δ.Δ.Π.
• Οη καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο πνπ θνηηνχλ ζηηο ζπλάζεηο ζρνιηθΫο ηΪμεηο ηεο
πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο πξνΪγνληαη ζηελ επφκελε ηΪμε φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηΫο ηεο
ζπλάζνπο ζρνιηθάο ηΪμεο θαη κφλν ζε ηδηαέηεξεο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Κ.Γ.Α.Τ. θαη ησλ γνλΫσλ ά θεδεκφλσλ, κπνξεέ ν καζεηάο λα παξακεέλεη ζηελ έδηα ηΪμε. Δθεέλνη πνπ
θνηηνχλ ζηηο ζπλάζεηο ζρνιηθΫο ηΪμεηο ηεο δεπηεξνβΪζκηαο γεληθάο ά ηερληθάο εθπαέδεπζεο πξνΪγνληαη ζηελ επφκελε ηΪμε φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηΫο ηεο ζπλάζνπο ζρνιηθάο ηΪμεο θαη κπνξνχλ
λα εμεηαζηνχλ, εθφζνλ ην δεηάζνπλ θη φπνπ απηφ πξνβιΫπεηαη, κε ηε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεηαη γηα
ηελ εμΫηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο.
Έληαμε θαη θνίηεζε ζε Σκήκαηα Έληαμεο κέζα ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο:
• Ζ θνέηεζε ζε Σκάκαηα Έληαμεο ηεο πξσηνβΪζκηαο ά ηεο δεπηεξνβΪζκηαο, γεληθάο ά ηερληθάο εθπαέδεπζεο, πξνηεέλεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ κεηΪ απφ ζρεηηθφ αέηεκα ησλ γνλΫσλ ά θεδεκφλσλ
ζε πεξηπηψζεηο:

α)
Μαζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο πνπ, πξνθεηκΫλνπ λα παξαθνινπζάζνπλ ην πξφγξακκα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιεένπ, ρξεηΪδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηάξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο γηα νξηζκΫλεο ψξεο ηελ εκΫξα ά ηελ εβδνκΪδα ζε ζπγθεθξηκΫλν ρψξν.
β)
Μαζεηψλ κε ζνβαξΫο εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, φηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε
εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο εληφο ηεο ζπλάζνπο ζρνιηθάο ηΪμεο, ππεξβαέλεη ηνπο ηξεηο (3).
• ηα Σκάκαηα Έληαμεο πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα πξνζαξκνζκΫλα ζην
πιαέζην ηνπ Δ.Δ.Π. ηνπ θΪζε καζεηά. ΠαξΫρεηαη εμαηνκηθεπκΫλε ά νκαδηθά δηδαζθαιέα, αλΪινγα
κε ηηο εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ, ζε ζπγθεθξηκΫλν ρψξν ηνπ ζρνιεένπ θαη βΪζεη
ζπγθεθξηκΫλνπ σξνινγένπ πξνγξΪκκαηνο. Σα καζάκαηα απηΪ Ϋρνπλ σο ζθνπφ ηε ζηάξημε ησλ
καζεηψλ, ψζηε λα ππΪξρεη ζπλΫρεηα θαη ζχλδεζε κε ην πξφγξακκα ηεο ηΪμεο ηνπο. Οη ψξεο πνπ
Ϋλαο καζεηάο βξέζθεηαη ζην Σκάκα Έληαμεο δελ επηηξΫπεηαη λα μεπεξλνχλ ηηο δΫθα (10) εβδνκαδηαέσο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, φπσο απηΫο νξέδνληαη απφ ηα Κ.Γ.Α.Τ.
• Ζ θνέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζε Σκάκαηα Έληαμεο ζπλεπΪγεηαη: α) ηελ πξνζαξκνγά ηεο δηδαζθαιέαο βΪζεη ηνπ Δ.Δ.Π. ηνπ καζεηά, β) ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ ζην Σκάκα Έληαμεο, απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο πνπ ππεξεηεέ ζην ηκάκα απηφ, γ)
ηελ παξαθνινχζεζε καζεκΪησλ ζηελ ηΪμε ηνπ καζεηά θαη φπνπ απηφ απαηηεέηαη κε ηε βνάζεηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθάο αγσγάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο, ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθάο αγσγάο πξνζθΫξεη ηε βνάζεηΪ ηνπ ζε εμαηνκηθεπκΫλε βΪζε κΫζα ζηελ ηΪμε ηνπ καζεηά, παξΫρνληαο, φκσο,
ην Ϋξγν ηνπ ζε ιεηηνπξγηθά ελφηεηα κε ηε ινηπά νκΪδα ηεο ηΪμεο (π.ρ. βνεζΪεη θαη Ϊιινπο καζεηΫο, βξέζθεηαη δηαθξηηηθΪ ζην ρψξν ηεο ηΪμεο, ζπκκεηΫρεη ζε θνηλΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηΪμεο,
θξνληέδεη γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηα δηαιεέκκαηα ά ζε
Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θ.ι.π.).
• Σελ επζχλε ηεο εθπαέδεπζεο ηνπ καζεηά πνπ θνηηΪ ζηα Σκάκαηα Έληαμεο Ϋρνπλ απφ θνηλνχ ν
εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σκάκαηνο Έληαμεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ζπλάζνπο ζρνιηθάο ηΪμεο θνέηεζεο
ηνπ καζεηά. Οη δχν εθπαηδεπηηθνέ ζπλεξγΪδνληαη ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηνπ καζεηά, γηα ηηο ζρεηηθΫο πξνζαξκνγΫο θαη ηξνπνπνηάζεηο ηεο δηδαζθαιέαο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ. Σν ΔμαηνκηθεπκΫλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα
(Δ.Δ.Π.) ηνπ καζεηά ζρεδηΪδεηαη, αμηνινγεέηαη θαη ηξνπνπνηεέηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ., ζε ζπλεξγαζέα κε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηΪμεο ηνπ καζεηά, θαζψο θαη κε ηνπο αξκφδηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθάο θαη γεληθάο αγσγάο.
• Οη καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο πνπ θνηηνχλ ζε Σκάκαηα Έληαμεο ηεο πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο πξνΪγνληαη ζηελ επφκελε ηΪμε φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηΫο ηεο ζπλάζνπο ζρνιηθάο ηΪμεο θαη κφλν ζε ηδηαέηεξεο πεξηπηψζεηο, κεηΪ απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Κ.Γ.Α.Τ. θαη ησλ γνλΫσλ ά θεδεκφλσλ, κπνξεέ ν καζεηάο λα παξακεέλεη ζηελ έδηα ηΪμε. Απνθνηηνχλ απφ ηελ πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, ην αξγφηεξν κΫρξη ην 14ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο. Δθεέλνη
πνπ θνηηνχλ ζε Σκάκαηα Έληαμεο ηεο δεπηεξνβΪζκηαο γεληθάο ά ηερληθάο εθπαέδεπζεο πξνΪγνληαη ζηελ επφκελε ηΪμε φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηΫο ηεο ζπλάζνπο ζρνιηθάο ηΪμεο θαη κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ, εθφζνλ ην δεηάζνπλ θη φπνπ απηφ πξνβιΫπεηαη, κε ηε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ εμΫηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο. Απνθνηηνχλ
απφ ηελ ππνρξεσηηθά δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ ειηθέα ησλ 19 εηψλ θαη
απφ ην ιχθεην κΫρξη ην 22ν Ϋηνο.
Γνκή ρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηζνηηκία ηίηισλ ζπνπδψλ:
• Σα απηνηειά ρνιεέα Δηδηθάο Αγσγάο εέλαη:

α)
Νεπηαγσγεέα θαη δεκνηηθΪ ζρνιεέα εηδηθάο αγσγάο γηα λάπηα θαη παηδηΪ κε αλαπεξέα απφ ην 4ν
κΫρξη θαη ην 14ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εληαέεο ζρνιηθΫο κνλΪδεο θαη πεξηιακβΪλνπλ ηξηεηΫο ηκάκα αληέζηνηρν ηνπ λεπηαγσγεένπ θαη επηαεηΫο ηκάκα αληέζηνηρν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιεένπ.
β)
ΓπκλΪζηα εηδηθάο αγσγάο απφ ην 14ν κΫρξη θαη ην 18ν Ϋηνο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθά ηΪμε θαη ηξεηο επφκελεο ηΪμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄. ΜαζεηΫο, απφθνηηνη δεκνηηθνχ ζρνιεένπ, κε ειαθξΫο δπζθνιέεο κΪζεζεο κπνξεέ λα εγγξΪθνληαη, απεπζεέαο, ζηελ Α΄ ηΪμε ηνπ γπκλαζένπ εηδηθάο αγσγάο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ην νηθεέν Κ.Γ.Α.Τ.
γ)
Δληαέα ιχθεηα εηδηθάο αγσγάο απφ ην 18ν κΫρξη θαη ην 22ν Ϋηνο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθά ηΪμε θαη ηξεηο επφκελεο ηΪμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄. ΜαζεηΫο, απφθνηηνη γπκλαζένπ κε ειαθξΫο δπζθνιέεο κΪζεζεο, κπνξεέ λα εγγξΪθνληαη απεπζεέαο ζηελ Α΄ ηΪμε ηνπ ιπθεένπ εηδηθάο αγσγάο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ην νηθεέν Κ.Γ.Α.Τ.
δ)
ΣερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ Δθπαηδεπηάξηα (Σ.Δ.Δ.) εηδηθάο αγσγάο Α΄ βαζκέδαο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ
πξφγξακκα γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο ελληΪρξνλεο ππνρξεσηηθάο εθπαέδεπζεο θαζψο θαη ηνπ Α΄
θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 2640/1998 (ΦΔΚ 206/Α΄) γηα ηελ παξνρά εμεηδηθεπκΫλεο
ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο γλψζεο. ηα Σ.Δ.Δ. απηΪ εγγξΪθνληαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιεένπ. Ζ θνέηεζε δηαξθεέ επέ πΫληε ηνπιΪρηζηνλ ζρνιηθΪ Ϋηε, απφ ην 14ν κΫρξη θαη ην 19ν Ϋηνο
ηεο ειηθέαο ησλ θνηηνχλησλ. Σν Σ.Δ.Δ. εηδηθάο αγσγάο Α΄ βαζκέδαο πεξηιακβΪλεη ηηο ηΪμεηο Α΄, Β΄,
Γ΄, Γ΄ θαη Δ‟.
ε)
ΣερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ Δθπαηδεπηάξηα (Σ.Δ.Δ.) εηδηθάο αγσγάο Β΄ βαζκέδαο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ
ηνπο Α΄ θαη Β΄ θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2640/1998. ηελ Α΄ ηΪμε ηνπ Α΄ θχθινπ
εγγξΪθνληαη απφθνηηνη Γπκλαζένπ. ην Β΄ θχθιν ζπνπδψλ κπνξνχλ λα εγγξΪθνληαη θαη απφθνηηνη ηνπ Σ.Δ.Δ. Α΄ βαζκέδαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξέπησζεο, απφ ην 19ν κΫρξη θαη ην 22ν Ϋηνο ηεο
ειηθέαο ηνπο. Ζ θνέηεζε δηαξθεέ δχν, ηνπιΪρηζηνλ, ζρνιηθΪ Ϋηε ζε θΪζε θχθιν ζπνπδψλ. Σν Σ.Δ.Δ.
εηδηθάο αγσγάο Β΄ βαζκέδαο πεξηιακβΪλεη ηηο ηΪμεηο Α΄ θαη Β΄ ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ θαη ηηο ηΪμεηο Γ΄ θαη Γ΄ ηνπ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ.
Γηα ηνπο απνθνέηνπο ησλ Σ.Δ.Δ. εηδηθάο αγσγάο θαη ησλ δχν βαζκέδσλ θαζνξέδνληαη επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ Ν. 2009/1992 (ΦΔΚ 18/Α΄).
ζη)
Δξγαζηάξηα Δηδηθάο Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο απφ ην 14ν κΫρξη θαη ην 22ν
Ϋηνο. Σα Δξγαζηάξηα ιεηηνπξγνχλ κε πΫληε κΫρξη θαη νθηψ ηΪμεηο, αλΪινγα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο θαη
ηηο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ θνηηνχλησλ. ηελ Α΄ ηΪμε εγγξΪθνληαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιεένπ. ηνπο απνθνέηνπο ησλ Δξγαζηεξέσλ Δηδηθάο Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) ρνξεγεέηαη απνιπηάξηνο ηέηινο, ν νπνένο επΫρεη ζΫζε πηζηνπνηεηηθνχ 1 ηνπ
Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2009/1992 (ΦΔΚ 18/Α΄) κε ηα αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα.
• Σα ζρνιεέα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ εέλαη ηζφηηκα πξνο ηα αληέζηνηρα ζρνιεέα
πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο.
Έληαμε, θνίηεζε θαη απνθνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε
απηνηειή ρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο:

• Ζ Ϋληαμε θαη ε θνέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηηο απηνηειεέο ζρνιηθΫο κνλΪδεο εηδηθάο αγσγάο ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο πξνηεέλεηαη απφ
ην νηθεέν Κ.Γ.Α.Τ. κεηΪ απφ ηε δηΪγλσζε/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο
θαη ζρεηηθφ αέηεκα ησλ γνλΫσλ ά ησλ ερφλησλ ηε γνλετθά κΫξηκλα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ:
α)
Οη εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ εέλαη ηδηαέηεξα ζνβαξΫο θαη ρξεηΪδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη πξνγξακκαηηζκΫλε ππνζηάξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ζε ζρνιηθά κνλΪδα εηδηθάο αγσγάο πνπ δηαζΫηεη θαη ηελ θαηΪιιειε πιηθνηερληθά ππνδνκά.
β)
Οη καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο θαέλεηαη λα σθεινχληαη ηδηαέηεξα απφ ην ζπγθεθξηκΫλν εθπαηδεπηηθφ πιαέζην.
• Ζ θνέηεζε ησλ καζεηψλ ζην πιαέζην απηφ γέλεηαη σο εμάο:
α)
Ο καζεηάο παξαθνινπζεέ εηδηθΪ πξνζαξκνζκΫλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθάο αγσγάο θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηεέηαη κε βΪζε ην
Δ.Δ.Π. πνπ Ϋρεη πξνηαζεέ γηα ην καζεηά απφ ην Κ.Γ.Α.Τ.
β)
Ο καζεηάο παξαθνινπζεέ πξνγξΪκκαηα θνηλσληθνπνέεζεο θαη, εθφζνλ ζεσξεζεέ αλαγθαέν, επηδηψθεηαη ε Ϋληαμά ηνπ ζε δνκΫο ηεο ζπλάζνπο εθπαέδεπζεο ά ε θαηΪηαμά ηνπ ζε Ϊιιε βαζκέδα εηδηθάο αγσγάο. Ζ Ϋληαμε ηνπ καζεηά ά ε θαηΪηαμε ζε Ϊιιε .Μ.Δ.Α. γέλεηαη κεηΪ απφ αμηνιφγεζε ηνπ
καζεηά πνπ δηελεξγεέηαη απφ ην νηθεέν Κ.Γ.Α.Τ. θαη κεηΪ απφ αέηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ά ησλ γνλΫσλ ά ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ εηδηθάο αγσγάο.
• Ζ θνέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηα Σ.Δ.Δ. εηδηθάο αγσγάο Α΄ θαη
B΄ βαζκέδαο, ζηα Δληαέα Λχθεηα εηδηθάο αγσγάο θαη ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., αλΪινγα κε ηηο καζεζηαθΫο
δπζθνιέεο ησλ θνηηνχλησλ, κπνξεέ λα παξαηαζεέ κε εηζάγεζε ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαη κεηΪ ην 22ν Ϋηνο
ηεο ειηθέαο ηνπο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα Σ.Δ.Δ. εηδηθάο αγσγάο B΄ βαζκέδαο πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηνπο
A΄ θαη B΄ θχθινπο ζπνπδψλ ε θνέηεζε κπνξεέ λα παξαηαζεέ ζε θΪζε θχθιν ζπνπδψλ κεηΪ απφ
εηζάγεζε ηνπ νηθεένπ Κ.Γ.Α.Τ.
• Ζ δηΪξθεηα θνέηεζεο θαη ε απνθνέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο απφ
θΪζε βαζκέδα εθπαέδεπζεο ζρεδηΪδεηαη Ϋηζη, ψζηε λα ππΪξρεη ζπλΫρεηα ησλ ΔμαηνκηθεπκΫλσλ
Δθπαηδεπηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ (Δ.Δ.Π.) ζηελ επφκελε θαηΪιιειε βαζκέδα εηδηθάο ά γεληθάο εθπαέδεπζεο (ΓπκλΪζην, Λχθεην, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., Σ.Δ.Δ.) θαη λα δηαζθαιέδεηαη ε παξνρά νινθιεξσκΫλσλ
θαη θαηΪιιεισλ πξνγξακκΪησλ εθπαέδεπζεο ησλ καζεηψλ απηψλ.
• ηα ρνιεέα Δηδηθάο Αγσγάο, εθηφο απφ ην εκεξάζην πξφγξακκα δηδαζθαιέαο, εθαξκφδεηαη
θαη πξφγξακκα δεκηνπξγηθάο απαζρφιεζεο. Δπέζεο, εθαξκφδνληαη εηδηθΪ πξνζαξκνζκΫλα αλαιπηηθΪ θαη δηδαθηηθΪ πξνγξΪκκαηα. ην πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιεένπ εηδηθάο αγσγάο πεξηιακβΪλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο. ην πξφγξακκα ησλ γπκλαζέσλ θαη ιπθεέσλ εηδηθάο αγσγάο κπνξεέ λα πεξηιακβΪλνληαη θαη καζάκαηα ηερληθάο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο. Σν πεξηερφκελν ησλ παξαπΪλσ πξνγξακκΪησλ θαζψο θαη ηα
γπκλΪζηα θαη ηα ιχθεηα εηδηθάο αγσγάο ζηα νπνέα δηδΪζθνληαη θαη καζάκαηα ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο θαζνξέδνληαη κε απνθΪζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, πνπ εθδέδνληαη χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ Σκάκαηνο Δηδηθάο Αγσγάο
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.

Παξνρή εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη (Τ.Α. αξηζκ. 108474/Γ6/2002, ΦΔΚ 1356/Β΄):
• Ζ αλΪγθε γηα παξνρά εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη δηαπηζηψλεηαη απφ ην νηθεέν Κ.Γ.Α.Τ., ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθάο αγσγάο θαη ηνπο αξκφδηνπο θαηΪ πεξέπησζε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πξνζρνιηθάο αγσγάο, πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, θαζψο
θαη ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεέ ζηηο .Μ.Δ.Α., χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα, πνπ
ππνβΪιιεηαη απφ ην γνλΫα ά θεδεκφλα ηνπ καζεηά πξνο ην δηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ, ζε πεξέπησζε
πνπ θξέλεηαη αλαγθαέα ε παξακνλά ηνπ καζεηά ζην ζπέηη γηα πΪλσ απφ δχν (2) κάλεο κΫζα ζην
ζρνιηθφ Ϋηνο ά πΪλσ απφ δχν (2) εκΫξεο ηελ εβδνκΪδα γηα κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα.
• Γηα ηελ Ϋγθξηζε θαη Ϋλαξμε πξνγξΪκκαηνο εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε
εέλαη ε εγγξαθά ηνπ καζεηά ζε ζρνιηθά κνλΪδα εέηε εηδηθάο εέηε γεληθάο εθπαέδεπζεο.
• Ο ζεζκφο ηεο εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη δελ ππνθαζηζηΪ ηελ πηζαλά αδπλακέα ηνπ ζρνιεένπ λα
ελζσκαηψζεη ην καζεηά. Απνηειεέ ζεζκφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ Ϋληαμε θαη φρη ζηνλ Ϋκκεζν απνθιεηζκφ.
• Ζ εθπαέδεπζε ζην ζπέηη θαιχπηεη ηφζν αθαδεκατθΪ φζν θαη εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα, φπσο θπζηνζεξαπεέα, ινγoζεξαπεέα θ.α., αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ καζεηά, φπσο απηΫο δηαπηζηψλνληαη
απφ ην Κ.Γ.Α.Τ.. Σα πξνγξΪκκαηα εθπνλνχληαη κε επζχλε επηζηεκφλσλ ησλ νπνέσλ νη εηδηθφηεηεο νξέδνληαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ.. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηΪμεο ζηελ νπνέα αλάθεη ν καζεηάο ζπλεξγΪδεηαη κε ην νηθεέν Κ.Γ.Α.Τ. θαη εέλαη ελάκεξνο γηα ην πξφγξακκα ηνπ καζεηά.
• Οη εθπαηδεπηηθνέ θαη ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβΪλνπλ πξφγξακκα
εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη βξέζθνληαη ζε δηαξθά ζπλεξγαζέα κε ην ζρνιεέν ζην νπνέν αλάθεη ν καζεηάο θαη κεξηκλνχλ γηα: α) ηελ εμαζθΪιηζε θαη παξνρά επνπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ, β) ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηνπ ζρνιεένπ θαη ηελ εμαζθΪιηζε ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφγξακκα ηεο ηΪμεο ππνδνράο ηνπ καζεηά, γ) ηελ νξγΪλσζε βξαρπρξφλησλ επηζθΫςεσλ ηνπ καζεηά ζην ζρνιεέν, φηαλ ε θαηΪζηαζά ηνπ ην επηηξΫπεη θαη δ) ηε ζπκκεηνρά ζε πνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο θαη εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ εθπνλεέ ε ηΪμε ηνπ ζρνιεένπ ζηελ
νπνέα αλάθεη ν καζεηάο θαη ηα νπνέα ν καζεηάο κπνξεέ λα παξαθνινπζάζεη κε ηελ ππνζηάξημε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνλ ππνζηεξέδεη.
• Σν πξνζσπηθφ ησλ Κ.Γ.Α.Τ. αλαιακβΪλεη ηε ζπκβνπιεπηηθά ησλ γνλΫσλ ζρεηηθΪ κε ηελ
πξννπηηθά ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ηελ πξννπηηθά Ϋληαμεο ηνπ καζεηά, ηελ νξγΪλσζε ηεο νηθνγΫλεηαο
ζε ζρΫζε κε ηηο ηδηαέηεξεο αλΪγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηηπρά πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζην
ζπέηη, θαζψο θαη Ϊιια ζπλαθά πξνβιάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.
• Ο δηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ ηεξεέ αηνκηθφ θΪθειν ηνπ καζεηά ζηνλ νπνέν πεξηΫρνληαη θαη
πιεξνθνξέεο γηα: α) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο ηνπ παξΫρεηαη εθπαέδεπζε ζην ζπέηη, β) ηελ εκεξνκελέα πνπ ην παηδέ παξαθνινχζεζε γηα ηειεπηαέα θνξΪ ην ζρνιεέν, γ) ηηο ηξΫρνπζεο εθπαηδεπηηθΫο ά ηαηξηθΫο παξνρΫο θαη ηηο εκπιεθφκελεο ππνζηεξηθηηθΫο ππεξεζέεο πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ γηα ην
ζπέηη θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ Ϋρεη νξηζζεέ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζά ηνπο, δ) ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηΪγξακκα ηεο εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη.
• Σν πξνζσπηθφ ησλ Κ.Γ.Α.Τ. αμηνινγεέ θαη αλαζεσξεέ αλΪ ηξέκελν ηα καθξνρξφληα πξνγξΪκκαηα παξνράο εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη.
• Σα πξνγξΪκκαηα παξνράο εθπαέδεπζεο ζην ζπέηη εθαξκφδνληαη, επέζεο, κε ηε ρξάζε ησλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξέαο θαη επηθνηλσλέαο θαη εληΪζζνληαη ζε πξνγξΪκκαηα εμ απνζηΪζεσο
εθπαέδεπζεο.
Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ.
Γεληθά Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.

Γ/λζε Δηδηθάο Αγσγάο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο 15, 10185 Αζάλα.
Σει.: 210 3235932.
Φαμ: 210 3235876.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ypepth.gr

4.2
ΚΫληξα ΓηΪγλσζεο, Αμηνιφγεζεο & Τπνζηάξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξέα / εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο (Κ.Γ.Α.Τ.).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 2 ηνπ Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/Α΄), Τ.Α. αξηζκ. Γ6/4494/2001 (ΦΔΚ 1503/Β΄).
Οξγάλσζε-ζθνπφο-ζηειέρσζε:
• Σα Κ.Γ.Α.Τ. ιεηηνπξγνχλ ζηηο Ϋδξεο ησλ λνκψλ θαη λνκαξρηψλ ηνπ θξΪηνπο, απνηεινχλ
απνθεληξσκΫλεο δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη ππΪγνληαη απεπζεέαο ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθάο Παηδεέαο
θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
• θνπφο ησλ Κ.Γ.Α.Τ. εέλαη ε πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ δηΪγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνζηάξημεο ησλ καζεηψλ θαη θπξέσο εθεέλσλ πνπ Ϋρνπλ εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, θαζψο θαη ππνζηάξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλΫσλ θαη ηεο θνηλσλέαο. Γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ηα Κ.Γ.Α.Τ. ιεηηνπξγνχλ βΪζεη πξνηππνπνηεκΫλεο δηαδηθαζέαο, ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε νκνηνγελάο ιεηηνπξγέα ηνπο ζε φιε ηε ρψξα.
• Γηα ηε ζηειΫρσζε ησλ Κ.Γ.Α.Τ. πξνβιΫπνληαη νη εμάο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη εηδηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ: α) εθπαηδεπηηθνέ πξνζρνιηθάο αγσγάο, β) εθπαηδεπηηθνέ πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, γ) εθπαηδεπηηθνέ δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, δ) ςπρνιφγνη, ε) θνηλσληθνέ
ιεηηνπξγνέ, ζη) ζεξαπεπηΫο ηνπ ιφγνπ, δ) θπζηθνζεξαπεπηΫο, ε) εηδηθνέ ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηπθιψλ, ζ) εηδηθνέ ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηπθιψλ, η) εηδηθνέ ζηε λνεκαηηθά
γιψζζα ησλ θσθψλ θαη βαξεθφσλ62. ηα Κ.Γ.Α.Τ., ζηα νπνέα δελ ππΪξρεη ζΫζε εθπαηδεπηηθνχ
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πγθεθξηκέλα ζε θάζε Κ.Γ.Α.Τ. ηνπνζεηνχληαη θαη ππεξεηνχλ:
1) ζε θάζε Κ.Γ.Α.Τ. ησλ λνκψλ Αξγνιίδαο, Άξηαο, Βνησηίαο, Γξεβελψλ, Γξάκαο, Δπξπηαλίαο, Εαθχλζνπ, Θεζπξσηίαο, Κ αζηνξηάο, Κεθαιιελίαο, Κηιθίο, Λαθσλίαο, Λαζηζίνπ, Λεπθάδαο, Ξάλζεο, Πξέβεδαο, Ρεζχκλνπ, άκνπ, Φιψξηλαο, Φσθίδαο,
Υαιθηδηθήο θαη Υίνπ: α) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπα ίδεπζεο, γ) έλαο (1) ςπρνιφγνο, δ) έλαο (1) θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο.
2) ζε θάζε Κ.Γ.Α.Τ. ησλ Ννκαξρηψλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηά θαη ησλ λνκψλ Αηησιναθαξλαλίαο, Γσδεθαλήζνπ, Έβξνπ, Δχβνηαο, Ζιείαο, Ζκαζίαο, Καβάιαο, Καξδίηζαο, Κνξηλζίαο, Μαγλεζίαο, Μεζζελίαο, Πέιιαο, Πηεξίαο,
εξξψλ, Σξηθάισλ θαη Υαλίσλ: α) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γ) δχν (2) ςπρνιφγνη, δ) δχν (2) θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί.
3) ζε θάζε Κ.Γ.Α.Τ. ησλ λνκψλ Αξθαδίαο, Αραΐαο, Ζξαθιείνπ, Ησαλλίλσλ, Κέξθπξαο, Κνδάλεο, Κπθιάδσλ, Λάξηζαο, Λέζβνπ,
Ρνδφπεο θαη Φζηψηηδαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ έδξα ηεο δηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο: α) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο
αγσγήο, β) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γ) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δ)
έλαο (1) ζεξαπεπηήο ηνπ ιφγνπ, ε) έλαο (1) ζεξαπεπηήο ηνπ ιφγνπ, ζη) ηξεηο (3) ςπρνιφγνη, δ) έλαο (1) παηδνςπρίαηξνο, ε)
έλαο (1) θπζηθνζεξαπεπηήο, ζ) ηξεηο (3) θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί.
4) ζην Κ.Γ.Α.Τ. ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο: α) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο αγ σγήο, β) έλαο
(1) εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γ) έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δ) δχν (2) ζεξαπεπηέο
ηνπ ιφγνπ, ε) ηξεηο (3) ςπρνιφγνη, ζη) έλαο (1) παηδνςπρίαηξνο, δ) δχν (2) θπζηθνζεξαπεπηέο, ε) ηέζζεξηο (4) θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. Δπηπιένλ ζην Κ.Γ.Α.Τ. ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ: α) δχν (2) εηδηθνί ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηπθιψλ,
β) δχν (2) εηδηθνί ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ησλ ηπθιψλ, γ) δχν (2)

πξνζρνιηθάο αγσγάο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ζηάξημε ησλ λεπέσλ γέλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο
πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. ηα Κ.Γ.Α.Τ., ζηα νπνέα δελ ππΪξρνπλ ζΫζεηο παηδνςπρηΪηξνπ, εηδηθνχ ζηε λνεκαηηθά γιψζζα ησλ θσθψλ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηπθιψλ, ε εμππεξΫηεζε ησλ
καζεηψλ γέλεηαη, φηαλ πξνθχπηεη αλΪγθε, απφ ηνπο εηδηθνχο Ϊιισλ Κ.Γ.Α.Τ. ζηα νπνέα ππΪξρνπλ
νη αληέζηνηρεο ζΫζεηο.
Αλίρλεπζε πηζαλψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηνπο καζεηέο-παξαπνκπή γηα αμηνιφγεζε:
• Σν εθπαηδεπηηθφ θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Γ.Α.Τ., ζε ζπλεξγαζέα κε
ηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθεέσλ ηεο εθπαέδεπζεο, ηνπο ζπκβνχινπο εηδηθάο
αγσγάο, ηνπο ζπκβνχινπο πξνζρνιηθάο, πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ .Μ.Δ.Α. θαη ησλ Ϊιισλ ζρνιεέσλ πξνγξακκαηέδεη θαη δηεμΪγεη, θαη' Ϋηνο, Ϋξεπλα, ηνπο κάλεο ΝνΫκβξην θαη ΓεθΫκβξην, ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπ. θνπφο απηψλ ησλ εξεπλψλ εέλαη ν εληνπηζκφο πηζαλψλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηνπο καζεηΫο θαη ε Ϋγθαηξε δηΪγλσζε -αμηνιφγεζε θαη παξΫκβαζε.
• Οη καζεηΫο, γηα ηνπο νπνένπο πξνθχπηνπλ ελδεέμεηο φηη εκπέπηνπλ ζηηο θαηεγνξέεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, θαηαγξΪθνληαη ζην αξρεέν ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαη, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαη ηε ζπγθαηΪζεζε ησλ γνλΫσλ ά θεδεκφλσλ ά ησλ αζθνχλησλ
ηε γνληθά κΫξηκλα, παξαπΫκπνληαη γηα πεξαηηΫξσ αμηνιφγεζε.
• Σα Κ.Γ.Α.Τ. εθηφο απφ ηνπο καζεηΫο, ησλ νπνέσλ νη εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλέρλεπζε πνπ δηεμΪγνπλ, ππνρξενχληαη λα αμηνινγνχλ θαη ηνπο καζεηΫο πνπ
παξαπΫκπνληαη απφ ζρνιηθΫο κνλΪδεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γνλΫα, θαζψο θαη Ϊιια παηδηΪ
κεηΪ απφ αέηεκα ηνπ γνλΫα ά ηνπ θεδεκφλα ά ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθά κΫξηκλα.
Γηάγλσζε-αμηνιφγεζε, έθδνζε ηεο γλσκάηεπζεο:
ηε γλσκΪηεπζε πξνζδηνξέδεηαη αλ ν καζεηάο αλάθεη ζε θΪπνηα απφ ηηο θαηεγνξέεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξέα θαη πξνηεέλεηαη ε θαηΪιιειε ζρνιηθά κνλΪδα Ϋληαμεο, ν ηξφπνο θνέηεζεο, ε
αλαγθαέα ςπρνπαηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ππνζηάξημε, θαζψο θαη ηα απαξαέηεηα ηερληθΪ βνεζάκαηα θαη εθπαηδεπηηθΪ πιηθΪ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαέδεπζε θαη επηθνηλσλέα ηνπ αηφκνπ. Ζ
γλσκΪηεπζε ζπλνδεχεηαη απφ πιαέζην ΔμαηνκηθεπκΫλνπ Δθπαηδεπηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο (Δ.Δ.Π.),
ην νπνέν ζηεξέδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη εκπεξηΫρεη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο αλΪπηπμεο, θαζψο θαη ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο επαλαμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πξνγξΪκκαηφο ηνπ. Ζ γλσκΪηεπζε θαη ην Δ.Δ.Π γλσζηνπνηνχληαη
ζηνπο γνλεέο θαη ζην ζρνιεέν ηνπ καζεηά θαη φια ηα ζηνηρεέα θαηαρσξέδνληαη ζηνλ αηνκηθφ θΪθειν
ηνπ καζεηά.
Βαζηθέο Αμηνινγηθέο Δθζέζεηο:
• Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε.
1. Ζ εθπαηδεπηηθά αμηνιφγεζε δηελεξγεέηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ K.Γ.A.Y. ηεο αληέζηνηρεο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο θνέηεζεο ηνπ καζεηά θαη πεξηιακβΪλεη πιεξνθνξέεο, πνπ αθνξνχλ
ζηηο εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ηνπ αηφκνπ, κε ζηφρν ηε ιάςε απνθΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά ππεξεζηψλ εηδηθάο αγσγάο.
2. ηελ εθπαηδεπηηθά αμηνιφγεζε πξΫπεη λα πεξηγξΪθνληαη: α) ε ζρνιηθά θαη επξχηεξε γλψζε
ηνπ καζεηά, β) νη δεμηφηεηεο (ζρνιηθΫο, γλσζηηθΫο, επηθνηλσληαθΫο, θνηλσληθΫο θαη απηνεμππεξΫηεζεο), θαζψο θαη ην θΪζκα ησλ ηθαλνηάησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ καζεηά, γ) ν βαζκφο ηεο
εηδηθνί ζηε λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ θαη βαξεθφσλ. Δπηπιένλ ζην Κ.Γ.Α.Τ. ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο: α) έλαο (1)
εηδηθφο ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηπθιψλ, β) έλαο (1) εηδηθφο ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηπθιψλ, γ) έλαο (1) εηδ ηθφο ζηε λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ θαη βαξήθνσλ.

θνηλσληθάο ηνπ πξνζαξκνγάο, δ) νη ζηξαηεγηθΫο θαη νη δηαδηθαζέεο πνπ ρξεζηκνπνηεέ ν καζεηάο
γηα ηελ θαηΪθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε πεξηγξαθά ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ.
3. ηελ εθπαηδεπηηθά αμηνιφγεζε αλαγξΪθνληαη νη εκεξνκελέεο παξαπνκπάο, αμηνινγάζεσλ
θαη επηζθΫςεσλ ηνπ καζεηά ζην Κ.Γ.Α.Τ. ά ζην ζρνιεέν ά ζην ζπέηη ηνπ. ΑλαθΫξνληαη ηα θχξηα
ζηνηρεέα, ζηα νπνέα πξΫπεη λα επηθεληξσζεέ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξΫκβαζεο, θαζψο θαη
νη ππνζηεξηθηηθΫο ππεξεζέεο θαη ηα ηερληθΪ βνεζάκαηα πνπ Ϋρεη αλΪγθε ν καζεηάο. πνπ θξέλεηαη
αλαγθαέν, πξνηεέλεηαη πξφγξακκα Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο ά ζηάξημεο ηνπ καζεηά ά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηΪμεο.
4. Ζ εθπαηδεπηηθά αμηνιφγεζε κπνξεέ λα εέλαη ηππηθά ά Ϊηππε. ηελ ηππηθά αμηνιφγεζε, ε ζπγθΫληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γέλεηαη κΫζσ ηππνπνηεκΫλσλ δνθηκαζηψλ, νη νπνέεο πξνηεέλνληαη ά
εγθξέλνληαη απφ ην Σκάκα Δηδηθάο Αγσγάο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. ηελ Ϊηππε αμηνιφγεζε
πεξηιακβΪλνληαη: α) δνθηκαζέεο, ζε κε ηππνπνηεκΫλε κνξθά, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεμηνηάησλ
θαη ηθαλνηάησλ, θαζψο θαη ηεο ζρνιηθάο γλψζεο ηνπ καζεηά, αλΪινγα κε ηε ρξνληθά θαη λνεηηθά ηνπ
ειηθέα θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο αληέζηνηρεο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο, β) ζηνηρεέα απφ ηελ παξαηάξεζε
ηνπ καζεηά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζπλεδξέαο ά απφ επηζθΫςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. ζην
ρψξν ηνπ ζρνιεένπ θαη γ) ζηνηρεέα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηηο παξαηεξάζεηο θαη ηηο πεξηγξαθΫο ησλ
γνλΫσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ παηδηνχ, νη νπνένη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
Κ.Γ.Α.Τ. ζπληΪζζνπλ πεξηγξαθηθά αμηνιφγεζε ηνπ καζεηά.
• Έθζεζε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ.
1. ηελ Ϋθζεζε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ, ε νπνέα ζπληΪζζεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ,
πεξηγξΪθνληαη νη παξΪγνληεο, νη νπνένη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα, επεξεΪδνπλ ηελ νκαιά πξνζαξκνγά
ηνπ καζεηά ζην πεξηβΪιινλ ηνπ θαη ηε γεληθά ηνπ εμΫιημε.
2. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ απαηηεέηαη: α) ε ζπγθΫληξσζε ησλ θνηλσληθψλ
δεδνκΫλσλ βΪζεη ζπγθεθξηκΫλσλ θνηλσληθψλ θξηηεξέσλ (επΪγγεικα γνλΫσλ, ππναπαζρφιεζε ά
αλεξγέα, κνξθσηηθφ επέπεδν, ειηθέα γνλΫσλ, ηφπνο θαηνηθέαο, νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηεο νηθνγΫλεηαο, αξηζκφο κειψλ, χπαξμε δηεπξπκΫλεο νηθνγΫλεηαο, ζνβαξά αζζΫλεηα ά ζΪλαηνο γνλΫα ά Ϊιινπ κΫινπο θ.ι.π.), β) πεξηγξαθά ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρΫζεσλ θαη ζπλεζεηψλ, γ) ιεπηνκεξάο πεξηγξαθά ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αηφκνπ απφ ηε γΫλλεζά ηνπ θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηελ ειηθέα δηαπέζησζεο ηνπ πξνβιάκαηνο Ϋσο ηελ εκΫξα ηεο παξαπνκπάο ηνπ ζην Κ.Γ.Α.Τ. Σν ηζηνξηθφ πεξηιακβΪλεη θαη φιεο ηηο ελΫξγεηεο, αληηδξΪζεηο θαη πξνζαξκνγΫο ηεο νηθνγΫλεηαο ζε ζρΫζε κε ην παηδέ θαη
ην πξφβιεκΪ ηνπ.
3. Ζ ζπγθΫληξσζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο Ϋθζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ γέλεηαη: α) κε αηνκηθΫο ζπλεληεχμεηο κε ην γνλΫα θαη ηα Ϊιια κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο, β) κε επηζθΫςεηο ηνπ θνηλσληθνχ
ιεηηνπξγνχ ζην ζπέηη θαη γ) ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ ην Ϊηνκν απηφ παξαθνινπζεέ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.
4. ηελ Ϋθζεζε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα παξαπνκπάο ηνπ καζεηά
ζην Κ.Γ.Α.Τ. θαη νη ειηθέεο ηνπ καζεηά θαη ησλ γνλΫσλ. Δπέζεο, θαηαγξΪθνληαη νη εκεξνκελέεο θαη
νη επηζθΫςεηο ζην ρψξν ηνπ Κ.Γ.Α.Τ., ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ καζεηά θαη ζην ρψξν ηεο ηΪμεο.
ΣΫινο, πεξηιακβΪλνληαη ζπγθεθξηκΫλεο ελΫξγεηεο θαη νδεγέεο παξΫκβαζεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ
ην Ϊηνκν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηφο ηνπ θαη πνπ ζα ζηεξέμνπλ ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ.
• Έθζεζε παηδνςπρηάηξνπ.
1. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παηδνςπρηΪηξνπ πεξηιακβΪλεη: α) ην ςπρηαηξηθφ πξνθέι ηνπ καζεηά,
φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηππηθΫο θαη Ϊηππεο δνθηκαζέεο (αλαθΫξνληαη νη δπζθνιέεο πνπ αληηκεησπέδεη ν ζπγθεθξηκΫλνο καζεηάο ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο, νη δπλαηφηεηΫο ηνπ, πηζαλΫο πξνηΪζεηο
γηα ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο θαη πξνηΪζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ.Δ.Π.), β) ηε θαξκαθεπηηθά ά Ϊιιε

αλαγθαέα ππνζηάξημε κε βΪζε ηε γλσκΪηεπζε θαη γ) πιεξνθνξέεο γηα ηε ζηΪζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβΪιινληνο σο πξνο ην πξφβιεκα ηνπ καζεηά.
2. Γηα ηε ζπγθΫληξσζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ απαξηέδνπλ ηελ Ϋθζεζε ηνπ παηδνςπρηΪηξνπ απαηηνχληαη: α) αηνκηθΫο ζπλεδξέεο κε ην καζεηά θαη ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ, β) ζπλεξγαζέα κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε πεξέπησζε πνπ ν καζεηάο παξαθνινπζεέ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, γ) δηεμαγσγά ηππηθψλ δνθηκαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηΪ
ηε δηΪξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ.
3. Ο παηδνςπρέαηξνο θαηαρσξέδεη ηα δεδνκΫλα ηεο ςπρηαηξηθάο εμΫηαζεο, φπσο θαη ηηο δνθηκαζέεο πνπ ρξεζηκνπνέεζε, καδέ κε ηα απνηειΫζκαηα (γλσκΪηεπζε θαη θαξκαθεπηηθά ππνζηάξημε) ζην θΪθειν ηνπ καζεηά. ΜΫζα ζε απηφλ θαηαρσξέδνληαη, επέζεο, νη εκεξνκελέεο ηεο εμΫηαζεο θαη ηεο πξνγξακκαηηζκΫλεο επαλεμΫηαζεο, ην ηζηνξηθφ ηεο θαξκαθεπηηθάο ζεξαπεέαο (θΪξκαθα, δηΪξθεηα ιάςεο, Ϋλαξμε, ιάμε, πξνηΪζεηο αιιαγάο θαξκΪθσλ). ΠεξηγξΪθεηαη, ζπλνπηηθΪ,
ην ςπρηαηξηθφ πξνθέι ηνπ καζεηά θαη πξνηεέλνληαη ζπγθεθξηκΫλεο ππνζηεξηθηηθΫο παξεκβΪζεηο
πνπ ζα πξΫπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εμαηνκηθεπκΫλσλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκΪησλ.
πνπ θξέλεηαη αλαγθαέν πξνηεέλεηαη ε Ϋληαμε ηνπ καζεηά ζε θαηΪιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ά πιαέζην θαη ε παξνρά πξνγξακκΪησλ ζπκβνπιεπηηθάο γηα ηελ νηθνγΫλεηα.
• Έθζεζε ςπρνιφγνπ.
1. Γηα ηε ζχληαμε Ϋθζεζεο κεηΪ απφ ςπρνινγηθά αμηνιφγεζε ηελ νπνέα δηελεξγεέ ν ςπρνιφγνο, απαηηεέηαη: α) ζπγθΫληξσζε ησλ δεδνκΫλσλ πνπ αθνξνχλ ζην Ϊηνκν βΪζεη ζπγθεθξηκΫλσλ
ςπρνινγηθψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξέσλ θαη ηππνπνηεκΫλσλ δνθηκαζηψλ, β) πεξηγξαθά ησλ δπλαηνηάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπέδεη ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο (γλσζηηθφ- ζπλαηζζεκαηηθφ
θ.ι.π.), γ) πεξηγξαθά ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ αηφκνπ κΫζα θαη Ϋμσ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβΪιινλ θαη δ) πεξηγξαθά ησλ αληηδξΪζεσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβΪιινληνο ηνπ αηφκνπ σο πξνο ην πξφβιεκΪ ηνπ.
2. Ζ ζπγθΫληξσζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ απαξηέδνπλ ηελ ςπρνινγηθά Ϋθζεζε γέλεηαη κε: α) αηνκηθΫο ζπλεληεχμεηο θαη ζπλεξγαζέα κε ην Ϊηνκν θαη κε ην γνλΫα, β) ζπλεξγαζέα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ ην Ϊηνκν απηφ παξαθνινπζεέ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη γ) δηεμαγσγά δνθηκαζηψλ
θαη ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ.
3. Ο ςπρνιφγνο πνπ ππεξεηεέ ζην Κ.Γ.Α.Τ. θαηαρσξέδεη ηα δεδνκΫλα ηεο ςπρνινγηθάο αμηνιφγεζεο, ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνέεζε θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ εμάγαγε ζηνλ
αηνκηθφ θΪθειν ηνπ καζεηά. ΜΫζα ζε απηφλ θαηαρσξέδνληαη, επέζεο, ε εκεξνκελέα ηεο πξψηεο
ςπρνινγηθάο εμΫηαζεο ηνπ αηφκνπ, νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλεέο, νη ζπλεξγαζέεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε εκεξνκελέα επαλεμΫηαζεο. ΠεξηγξΪθεηαη, ζπλνπηηθΪ, ην ςπρνινγηθφ πξνθέι ηνπ
καζεηά θαη πξνηεέλνληαη ζπγθεθξηκΫλεο ςπρνινγηθΫο ππνζηεξηθηηθΫο παξεκβΪζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά ηνπ εμαηνκηθεπκΫλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξΪκκαηνο. πνπ θξέλεηαη αλαγθαέν,
πξνηεέλεηαη ε Ϋληαμε ηνπ καζεηά ζε ζπγθεθξηκΫλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ε παξνρά πξνγξακκΪησλ ζπκβνπιεπηηθάο γηα ηνπο γνλεέο θαη ηελ νηθνγΫλεηα.
• Άιιεο αμηνινγήζεηο.
Ζ δηαδηθαζέα ηεο αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη, θαηΪ πεξέπησζε, κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θπζηθνζεξαπεπηά, ηνπ ινγνζεξαπεπηά, ηνπ εηδηθνχ ζηε λνεκαηηθά γιψζζα θαη ηνπ εηδηθνχ ζηελ θηλεηηθφηεηα ηπθιψλ. Οη ελ ιφγσ αμηνινγάζεηο δηεμΪγνληαη κεηΪ απφ εληνιά ηνπ πξντζηακΫλνπ θαη ζε
εμαηνκηθεπκΫλε βΪζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη ζηελ εθπαηδεπηηθά θαη ςπρνινγηθά αμηνιφγεζε.
Αξρείν αηνκηθψλ θαθέισλ:

• ε θΪζε Κ.Γ.Α.Τ. ηεξεέηαη αξρεέν πνπ πεξηιακβΪλεη ηνπο αηνκηθνχο θαθΫινπο ησλ αηφκσλ
πνπ αμηνινγνχληαη κεηΪ απφ παξαπνκπά ζε απηφ ά αλέρλεπζε.
• Ο αηνκηθφο θΪθεινο πεξηιακβΪλεη: α) ζπλνπηηθφ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ηνπ
καζεηά, β) γλσκΪηεπζε γηα ην εέδνο θαη ην βαζκφ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο εθπαηδεπηηθάο αλΪγθεο, γ)
εηζάγεζε γηα ηελ εγγξαθά, θαηΪηαμε ά κεηαγξαθά ζηελ θαηΪιιειε ζρνιηθά κνλΪδα, δ) αμηνινγηθά
Ϋθζεζε πνπ αθνξΪ ζηε καζεζηαθά εμΫιημε ηνπ καζεηά, ε) εηζάγεζε γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ θαηΪιιεινπ παξεκβαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο, ζη) εηζάγεζε γηα παξνρά ζπκβνπιεπηηθάο
ππνζηάξημεο θαη ελεκΫξσζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλεέο ά ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθά
κΫξηκλα, δ) εηζάγεζε γηα ην εέδνο ησλ αλαγθαέσλ ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ βνεζεκΪησλ θαη νξγΪλσλ, ε) εηζάγεζε γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ κε πξνθνξηθΫο ά Ϊιιεο
κνξθάο εμεηΪζεηο γηα ηνπο καζεηΫο πνπ θνηηνχλ ζηηο ζπλάζεηο ηΪμεηο, ζ) φιεο ηηο δνθηκαζέεο πνπ
Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ ζην καζεηά απφ ην δΪζθαιν ηεο ηΪμεο ηνπ, η) πεξηγξαθηθά αμηνιφγεζε παξαπνκπάο ηνπ καζεηά απφ ην δΪζθαιν ηεο ηΪμεο ηνπ, ηα) ηελ απΪληεζε ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. ζην ζρνιεέν
θαη ζηνπο Ϋρνληεο ηε γνληθά κΫξηκλα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, ηβ) ηηο πεξηνδηθΫο αμηνινγάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκΪησλ απφ ηνπο
εηδηθνχο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαη ηγ) νηηδάπνηε Ϊιιν αθνξΪ ζην καζεηά.
• Ζ γξαπηά θαη πξνθνξηθά ελεκΫξσζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθΫινπ γέλεηαη ζηνλ Ϋρνληα
ηε γνληθά κΫξηκλα ηνπ καζεηά θαηΪ ηε δηΪξθεηα εηδηθάο ζπλεδξέαζεο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. Σε ζπλΪληεζε
θαζνξέδεη ν πξντζηΪκελνο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. ζε επηθνηλσλέα κε ηνλ Ϋρνληα ηε γνληθά κΫξηκλα. ηε ζπλΪληεζε κπνξνχλ λα κεηΫρνπλ θαη κΫιε ηεο εηδηθάο εθπαηδεπηηθάο νκΪδαο πνπ ζα ζεσξεζεέ απαξαέηεην απφ ηνλ πξντζηΪκελν ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. λα παξεπξεζνχλ.
• Σν πεξηερφκελν ησλ θαθΫισλ δηαηεξεέηαη θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά, εέλαη απφξξεην θαη
πξνζβΪζηκν απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Γ.Α.Τ.
• Ζ γλσκΪηεπζε, νη νδεγέεο αληηκεηψπηζεο θαη ην αηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ρνξεγνχληαη, κφλν, ζηνπο Ϋρνληεο ηε γνληθά κΫξηκλα ηνπ καζεηά θαη ζηνπο θαζ‟ χιελ αξκφδηνπο ηεο
ζρνιηθάο κνλΪδαο ζηελ νπνέα θνηηΪ ν καζεηάο.
Τπνζηήξημε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο-Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε:
• Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο θαη
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ε εθπαηδεπηηθά παξΫκβαζε απνζθνπνχλ ζην λα βνεζάζνπλ ηα Ϊηνκα κε
εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, ψζηε: α) λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηΪ ηνπο, β) λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηΫο ηνπο, ψζηε λα θαηαζηεέ δπλαηά ε Ϋληαμά ηνπο ζην θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γ) λα απνθηάζνπλ ηα απαξαέηεηα εθφδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο εμΫιημε,
γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα θαη ηελ ελζσκΪησζά ηνπο ζηελ θνηλσλέα.
• Γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ην Κ.Γ.Α.Τ. αλαπηχζζεη ηα εμάο πξνγξΪκκαηα ππνζηάξημεο θαη εθπαηδεπηηθάο παξΫκβαζεο:
1. Πξνγξάκκαηα έγθαηξεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο:
α) Σα πξνγξΪκκαηα Ϋγθαηξεο (πξψηκεο) εθπαηδεπηηθάο παξΫκβαζεο γηα παηδηΪ πξνζρνιηθάο ειηθέαο απεπζχλνληαη ζε παηδηΪ πνπ δελ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε θΪπνην εηδηθφ πξφγξακκα ά γηα
ηελ πεξέπησζά ησλ νπνέσλ δελ ππΪξρνπλ ζηελ πεξηνρά ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαηΪιιεια εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα. Σα πξνγξΪκκαηα απηΪ θαηαξηέδνληαη κε απφθαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εηδηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαη πξνζθΫξνληαη αηνκηθΪ ζην παηδέ θαη ζηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ. Τινπνηνχληαη εέηε ζηελ Ϋδξα ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. εέηε κε ηε κνξθά ηεο θαη΄ νέθνλ παξνράο. Σα
εμαηνκηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα παξΫκβαζεο ζΫηνπλ καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο
ζηφρνπο γηα ηνπο γνλεέο θαη ηα παηδηΪ θαη θαηαξηέδνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκΪ-

ησλ Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο, βΪζεη ησλ πιαηζέσλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ. Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε ησλ πξνγξακκΪησλ Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο Ϋρνπλ νη εθπαηδεπηηθνέ ησλ Κ.Γ.Α.Τ., κεηΪ απφ εηδηθά επηκφξθσζε ά Ϊιινη εηδηθνέ ηνπ Κ.Γ.Α.Τ., νη
νπνένη Ϋρνπλ επηκνξθσζεέ εηδηθΪ ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθάο
ησλ γνλΫσλ.
β) Κχξηνο ζηφρνο απηψλ ησλ πξνγξακκΪησλ εέλαη λα εμνηθεησζνχλ νη γνλεέο θαη ε νηθνγΫλεηα
κε ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λΫα θαηΪζηαζε θαη λα παξΫρνπλ ηηο
απαξαέηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ νιφπιεπξε αλΪπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζηε
δσά ηεο νηθνγΫλεηαο, φπσο θαη ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ γηα ηελ πξνζρνιηθά θαη ηε ζρνιηθά εθπαέδεπζε. Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπλαληΪηαη, πεξηνδηθΪ (κέα θνξΪ ηελ εβδνκΪδα), κε ην
παηδέ θαη ηελ νηθνγΫλεηα ελψ πξαγκαηνπνηεέ θαη νκαδηθΫο ζπλαληάζεηο ζπκβνπιεπηηθάο ππνζηάξημεο κε φινπο ηνπο γνλεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην πξφγξακκα Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο. ηηο νκαδηθΫο
ζπλαληάζεηο κπνξεέ λα ζπλδξΪκνπλ, φηαλ θξηζεέ αλαγθαέν απφ ηνλ ππεχζπλν, θαη Ϊιια κΫιε ηνπ
Κ.Γ.Α.Τ. θαη θπξέσο ν ςπρνιφγνο θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο.
γ) Σα πξνγξΪκκαηα απηΪ αμηνινγνχληαη, εηεζέσο, απφ ηελ δηεπηζηεκνληθά νκΪδα ηνπ
Κ.Γ.Α.Τ. ζε εηδηθά ζπλεδξέα ζηελ νπνέα εηζεγεηάο εέλαη ν ππεχζπλνο ηεο Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο.
2. Πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ θαη νηθνγέλεηαο:
α) Σν Κ.Γ.Α.Τ., αμηνινγψληαο ηηο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπ, ζρεδηΪδεη θαη
πινπνηεέ πξνγξΪκκαηα ζπκβνπιεπηηθάο γνλΫσλ καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο. Σελ
θχξηα επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε απηψλ ησλ πξνγξακκΪησλ Ϋρεη ν ςπρνιφγνο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ., ν
νπνένο ζπλεπηθνπξεέηαη ζην Ϋξγν ηνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπ
Κ.Γ.Α.Τ. θαζψο, επέζεο, θαη απφ φπνηνλ Ϊιινλ εηδηθφ θξηζεέ απαξαέηεην.
β) Δθηφο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο ζπκβνπιεπηηθάο γνλΫσλ, πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηα πξνγξΪκκαηα Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο θαη νη νπνένη ηζρχνπλ θαη γηα ηα πξνγξΪκκαηα απηΪ, Ϋλαο πνιχ
βαζηθφο ζηφρνο εέλαη θαη ε ελδπλΪκσζε ησλ γνλΫσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα πξνθεηκΫλνπ λα
ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ θαη ζπλεηαηξηθΪ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο, ψζηε λα επηηεπρζεέ ε
ηζφηηκε Ϋληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα / εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζην ζρνιεέν θαη ζηελ
θνηλσλέα. Σα πξνγξΪκκαηα ζπκβνπιεπηηθάο γνλΫσλ πινπνηνχληαη κε αηνκηθΫο ά νκαδηθΫο ζπλαληάζεηο ηνπ ςπρνιφγνπ κε ηνπο γνλεέο ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα.
3. Τπνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία:
α) Σα Κ.Γ.Α.Τ. ζηεξέδνπλ ζπζηεκαηηθΪ ηνπο καζεηΫο κε αλαπεξέα ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπο. Γηα
ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εηδηθάο αγσγάο θαη φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαέδεπζε ησλ Α.κεΑ. Αμηνινγνχλ θαη θαηαηΪζζνπλ ηνπο καζεηΫο ζηελ
θαηΪιιειε ζρνιηθά βαζκέδα, παξαθνινπζνχλ πεξηνδηθΪ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ απηψλ θαη παξΫρνπλ ζηάξημε.
β) Σα Κ.Γ.Α.Τ. πξνηεέλνπλ ηελ θαηΪιιειε εμεηαζηηθά κΫζνδν γηα ηνπο καζεηΫο κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπο. ΓεληθΪ, κεξηκλνχλ γηα ηελ παξνρά φισλ ησλ ζεζκνζεηεκΫλσλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηνπο καζεηΫο ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπο.
4. Τπνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:
α) Σα Κ.Γ.Α.Τ. ζρεδηΪδνπλ, εηεζέσο, πξνγξΪκκαηα επαηζζεηνπνέεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπο. Δπέζεο, ζρεδηΪδνπλ θαη πινπνηνχλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθάο αγσγάο, πξνζρνιηθάο αγσγάο θαη πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο
εθπαέδεπζεο, ηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθεέσλ εθπαέδεπζεο, ηνπο δηεπζπ-

ληΫο ησλ ζρνιεέσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνγξΪκκαηα ζπζηεκαηηθάο ζηάξημεο ησλ καζεηψλ
κε αλαπεξέα / εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο, εηδηθΪ απηψλ πνπ εέλαη εληαγκΫλνη ζηηο ζπλάζεηο
ζρνιηθΫο κνλΪδεο. ΠαξΪιιεια, νη εθπαηδεπηηθνέ ζηα Σκάκαηα Έληαμεο ππνζηεξέδνληαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνπ Κ.Γ.Α.Τ., ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηηο θαηΪιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιέαο θαη λα
εμαζθαιέδνπλ ην θαηΪιιειν πεξηβΪιινλ κΪζεζεο γηα ηνπο καζεηΫο κε αλαπεξέα.
β) Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ Ϋρεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο αληέζηνηρεο βαζκέδαο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ., ν νπνένο γηα ην ζθνπφ απηφ επηζθΫπηεηαη πεξηνδηθΪ (κέα θνξΪ ηελ
εβδνκΪδα) κε ηε κνξθά ηνπ εηδηθνχ «πεξηπαηεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ», ηα ζρνιεέα ηεο πεξηθΫξεηΪο
ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο πξνζθΫξεη ζπζηεκαηηθά ζηάξημε ζηνπο καζεηΫο θαη θπξέσο ζε απηνχο
πνπ εέλαη εληαγκΫλνη ζηε ζπλεζηζκΫλε ζρνιηθά ηΪμε.
Πιεξνθφξεζε:
Σα Κ.Γ.Α.Τ. απνηεινχλ πεγά Ϋγθπξεο ελεκΫξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα φια ηα ζΫκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηα Α.κεΑ. ην πιαέζην απηφ, ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηηθφ δέθηπν κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ εθπαέδεπζεο θαη πγεέαο- πξφλνηαο θαη ησλ Α.κεΑ. Δπέζεο, ν εηδηθφο ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηπθιψλ παξΫρεη ζπκβνπιεπηηθά επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε
ηπθινχο καζεηΫο θαη λΫνπο θαη ζηηο νηθνγΫλεηΫο ηνπο, πιεξνθνξεέ ηα ηπθιΪ Ϊηνκα γηα πξνθεξχμεηο ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη θξνληέδεη γηα ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο.

4.3
Σξφπνο εμΫηαζεο - εηζαγσγά ππνςεθέσλ κε αλαπεξέα / εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε.

4.3.1
ΔμΫηαζε ησλ καζεηψλ Δληαένπ Λπθεένπ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο («θπζηθψο» αδπλΪησλ ππνςεθέσλ) γηα απφιπζε απφ ηε δεπηεξνβΪζκηα θαη πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 60/2006 (ΦΔΚ 65/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο - γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Γηαθξέλνληαη δχν πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ ππΪγνληαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ «θπζηθψο αδπλΪησλ» θαη ζπγθεθξηκΫλα απηνέ πνπ εμεηΪδνληαη κφλν γξαπηΪ θαη απηνέ πνπ εμεηΪδνληαη κφλν
πξνθνξηθΪ. Δηδηθφηεξα:
• ΔμεηΪδνληαη κφλν πξνθνξηθά, θαηφπηλ αηηάζεψο ηνπο, νη καζεηΫο πνπ αδπλαηνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε γξαπηά εμΫηαζε επεηδά:
α)
Δέλαη ηπθινέ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 958/79 (ΦΔΚ 191/Α΄) ά Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο ζηελ φξαζά
ηνπο ηνπιΪρηζηνλ 80%.
β)
Έρνπλ θηλεηηθά αλαπεξέα ηνπιΪρηζηνλ 67%, κφληκε ά πξνζσξηλά, πνπ ζπλδΫεηαη κε ηα Ϊλσ Ϊθξα.

γ) ΠΪζρνπλ απφ ζπαζηηθφηεηα ησλ Ϊλσ Ϊθξσλ.
δ)
ΠΪζρνπλ απφ θΪηαγκα ά Ϊιιε πξνζσξηλά βιΪβε ησλ Ϊλσ Ϊθξσλ πνπ θαζηζηΪ αδχλαηε ηε ρξάζε
ηνπο γηα γξαθά.
ε)
Ζ επέδνζά ηνπο ζηα καζάκαηα δελ εέλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεέ κε γξαπηΫο εμεηΪζεηο ιφγσ εηδηθάο
δηαηαξαράο ηνπ ιφγνπ (δπζιεμέαο).
• ΔμεηΪδνληαη κφλν γξαπηά καζεηΫο πνπ Ϋρνπλ ηδηαέηεξα ζνβαξΪ πξνβιάκαηα αθνάο (θσθνέ, βαξάθννη) ζε πνζνζηφ 67% θαη πΪλσ θαη φζνη παξνπζηΪδνπλ πξνβιάκαηα ιφγνπ θαη νκηιέαο
(δπζαξζξέα, ηξαπιηζκφο).
Γηαδηθαζία:
• Γηα ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε:
Ζ ζρεηηθά αέηεζε ππνβΪιιεηαη ζην ιχθεην ηνπ καζεηά ζπλνδεπφκελε, γηα ηηο πεξηπηψζεηο
(α) Ϋσο (δ), απφ γλσκΪηεπζε (ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ ζχζηεκα πηζηνπνέεζεο αλαπεξέαο) ηεο νηθεέαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ε επέδνζά ηνπο ζηα καζάκαηα δελ εέλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεέ κε γξαπηΫο εμεηΪζεηο. Γηα ηελ πεξέπησζε (ε) απαηηεέηαη
πξνζθφκηζε εηδηθάο δηαγλσζηηθάο Ϋθζεζεο απφ ην Κ.Γ.Α.Τ. πνπ ιεηηνπξγεέ ζηελ ΠεξηθΫξεηα ηεο
νηθεέαο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. ά ηεο νηθεέαο Πεξηθεξεηαθάο Γηεχζπλζεο Δθπαέδεπζεο. ηελ πεξέπησζε
θαηΪ ηελ νπνέα δελ ιεηηνπξγεέ Κ.Γ.Α.Τ. ζηελ ΠεξηθΫξεηα ηεο νηθεέαο Πεξηθεξεηαθάο Γηεχζπλζεο
Δθπαέδεπζεο ά εέλαη αδχλαηε ε πηζηνπνέεζε απφ απηφ γηα αληηθεηκεληθνχο θαη κφλν ιφγνπο πνπ
βεβαηψλνληαη απφ ηνλ νηθεέν Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληά Δθπαέδεπζεο, γέλεηαη δεθηά εηδηθά δηαγλσζηηθά Ϋθζεζε αλαγλσξηζκΫλνπ δεκφζηνπ Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ ΚΫληξνπ ά ηαζκνχ κε ηελ νπνέα
πηζηνπνηεέηαη φηη εέλαη αδχλαηνο ν Ϋιεγρνο ησλ γλψζεσλ κε γξαπηά εμΫηαζε ιφγσ δπζιεμέαο. Ζ
δηαγλσζηηθά απηά Ϋθζεζε ηζρχεη γηα ηξέα (3) ρξφληα απφ ηελ Ϋθδνζά ηεο. ΓηαγλσζηηθΫο εθζΫζεηο
απφ ηηο νπνέεο δελ πξνθχπηεη ε αδπλακέα ηεο γξαπηάο εμΫηαζεο ιφγσ πηζηνπνηνχκελεο δπζιεμέαο δελ γέλνληαη δεθηΫο. Οη γλσκαηεχζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ θαη νη δηαγλσζηηθΫο εθζΫζεηο ησλ Κ.Γ.Α.Τ. θαη ησλ Ηαηξνπαηδαγσγηθψλ ΚΫληξσλ ά ηαζκψλ εθδέδνληαη, θαηΪ πξνηεξαηφηεηα, κεηΪ απφ ζρεηηθά αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ. Οη αηηάζεηο θαη νη εηδηθΫο γλσκαηεχζεηο
ππνβΪιινληαη ζηνλ Γηεπζπληά ηνπ νηθεένπ Λπθεένπ ην αξγφηεξν κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ
έηνπο. ε Ϋθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη θαη αξγφηεξα..
• Γηα ηε γξαπηή εμέηαζε:
Απαηηεέηαη πηζηνπνέεζε απφ ηελ νηθεέα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά, χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Σξφπνο εμέηαζεο:
• Οη καζεηΫο ηεο Α΄, Β΄ ηΪμεο θαη ηεο Γ΄ ηΪμεο ζε φζα καζάκαηα εμεηΪδνληαη ελδνζρνιηθά εμεηΪδνληαη, ηαπηφρξνλα κε ηνπο καζεηΫο ηεο ηΪμεο ζηελ νπνέα αλάθνπλ θαη ζηα έδηα ζΫκαηα. ΔηδηθΪ
νη καζεηΫο πνπ εμεηΪδνληαη κφλν πξνθνξηθΪ εμεηΪδνληαη ελψπηνλ Δπηηξνπάο, ηελ νπνέα ζπγθξνηεέ
γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γηεπζπληάο ηνπ Λπθεένπ θαη ηελ απνηεινχλ ν έδηνο ά ν Τπνδηεπζπληάο σο
Πξφεδξνο θαη δχν (2) θαζεγεηΫο ηεο έδηαο ά ζπγγελνχο εηδηθφηεηαο. Ο κΫζνο φξνο (Μ.Ο.) ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ εέλαη ν βαζκφο ηνπ καζεηά ζην εμεηαδφκελν κΪζεκα.
• Οη καζεηΫο ηεο Γ΄ ηΪμεο, γηα ηα εμεηαδφκελα καζάκαηα ζε εζληθφ επίπεδν κε θνηλΪ ζΫκαηα,
εμεηΪδνληαη:
α)
ην νηθεέν Β.Κ. πνπ ιεηηνπξγεέ ζηε Γηεχζπλζε Γ.Δ. ζηελ νπνέα αλάθεη νξγαληθΪ ην ζρνιεέν θνέηε-

ζάο ηνπο θαη ελψπηνλ επηηξνπάο εμΫηαζεο θπζηθψο αδπλΪησλ φζνη εμεηάδνληαη κφλν πξνθνξηθά. Αλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εμεηΪδνληαη ζε Ϋλα Β.Κ. εέλαη κεγαιχηεξνο ησλ πελάληα
(50), κπνξεέ λα νξέδεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ δηεπζπληά ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ., εηδηθφ εμεηαζηηθφ ΚΫληξν σο παξΪξηεκα ηνπ Β.Κ. ζην νπνέν θαη ιεηηνπξγεέ ε Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο Φπζηθψο ΑδπλΪησλ. ην ρψξν ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηηξνπάο παξεπξέζθεηαη ζρνιέαηξνο ά Ϊιινο ηαηξφο ηνπ δεκνζένπ ά ηδηψηεο ηαηξφο, ν νπνένο νξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ λνκΪξρε κεηΪ απφ εηζάγεζε
ηνπ νηθεένπ πξντζηακΫλνπ Γηεχζπλζεο Γ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηαζδάπνηε Ϋθηαθηεο αλΪγθεο
ησλ εμεηαδνκΫλσλ. Ο νξηδφκελνο ηαηξφο νθεέιεη λα εέλαη παξψλ κηζά, ηνπιΪρηζηνλ, ψξα πξηλ απφ
ηελ Ϋλαξμε ησλ εμεηΪζεσλ θαη λα παξακεέλεη ζε φιε ηε δηΪξθεηα ησλ εμεηΪζεσλ. ΚΪζε Δπηηξνπά
Ϋρεη σο Ϋξγν ηελ εμΫηαζε θαη βαζκνιφγεζε ά αλαβαζκνιφγεζε ζε θΪζε κΪζεκα ησλ καζεηψλ
πνπ αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ «θπζηθψο αδπλΪησλ» πνπ εμεηΪδνληαη κφλν πξνθνξηθΪ. ΚαηΪ
ηελ εμΫηαζε παξεπξέζθεηαη θαη ν αλαβαζκνινγεηάο γηα λα αμηνινγάζεη ην καζεηά ζε πεξέπησζε
δηαθνξΪο βαζκνινγέαο. Γελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζηελ επηηξνπά φπνηνο Ϋρεη ζρΫζε ζπγγΫλεηαο
«εμ αέκαηνο» ά «εμ αγρηζηεέαο» κΫρξη θαη ηξέηνπ βαζκνχ κε καζεηά πνπ εμεηΪδεηαη ζε απηάλ ά θαζεγεηάο πνπ δέδαζθε θαηΪ ην ζπγθεθξηκΫλν ζρνιηθφ Ϋηνο ζην Λχθεην ζην νπνέν θνηηνχζε ν εμεηαδφκελνο καζεηάο.
β)
ην Δμεηαζηηθφ ΚΫληξν φπνπ εμεηΪδνληαη νη καζεηΫο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Λπθεένπ, φζνη εμεηάδνληαη κφλν γξαπηά. Ζ εμΫηαζε ησλ καζεηψλ απηψλ γέλεηαη ζε μερσξηζηά αέζνπζα θαη ν ρξφλνο
εμΫηαζεο κπνξεέ λα παξαηαζεέ κε απφθαζε ηεο Λπθεηαθάο Δπηηξνπάο. Σα γξαπηΪ ηνπο ζπγθεληξψλνληαη καδέ κε ηα γξαπηΪ ησλ ινηπψλ καζεηψλ θαη δηαβηβΪδνληαη γηα βαζκνιφγεζε ζην νηθεέν Β.Κ.
Δμέηαζε «θπζηθψο αδπλάησλ» ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζηα Σκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηνο εθπαίδεπζεο ζηα νπνία απαηηνχληαη εηδηθά καζήκαηα:
• ζνη εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2006 (ΦΔΚ 65/Α΄) γηα πξνθνξηθά
εμΫηαζε, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ, εμεηΪδνληαη ζηα εηδηθΪ καζάκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο
ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηεο Τ.Α. αξηζκ. Φ.253/128314/Β6/10-12-2002 (ΦΔΚ 1538/Β΄) (ηζρχεη θαη γηα ηνπο
απνθνέηνπο Δληαένπ Λπθεένπ θαη γηα ηνπο απνθνέηνπο Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ.), φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ
κε ηελ Τ.Α. αξηζκ. Φ.253/46301/Β6/2006 (ΦΔΚ 674/Β΄), εθφζνλ ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζπλνδεπφκελε απφ αληέγξαθα ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηΪμεηο απηΫο πηζηνπνηεηηθψλ.
Δηδηθφηεξα:
α) Οη απφθνηηνη ιπθεένπ πνπ ππΫβαιαλ ηε ζρεηηθά αέηεζε - δάισζε ζε ιχθεηα Μαθεδνλέαο,
ΘξΪθεο θαη Θεζζαιέαο θαζψο θαη νη απφθνηηνη Σ.Δ.Δ. πνπ ππΫβαιαλ κεραλνγξαθηθφ δειηέν ζηηο
νηθεέεο ΔπηηξνπΫο ησλ αληέζηνηρσλ πεξηνρψλ εμεηΪδνληαη ζε φια ηα εηδηθΪ καζάκαηα πιελ ησλ
Ηζπαληθψλ απφ ηελ Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ» πνπ εδξεχεη ζην Βαζκνινγηθφ ΚΫληξν εηδηθψλ καζεκΪησλ Θεζζαινλέθεο.
ΔηδηθΪ, γηα ην κΪζεκα «Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηάησλ», ε αλσηΫξσ Δπηηξνπά
ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ» κπνξεέ κε απφθαζε ηνπ πξνΫδξνπ ηνπ Β.Κ. εηδηθψλ καζεκΪησλ
Θεζζαινλέθεο λα εδξεχεη ζε Δμεηαζηηθφ ΚΫληξν ηεο Θεζζαινλέθεο πνπ Ϋρεη νξηζζεέ γηα ηελ εμΫηαζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ καζάκαηνο.
β) Οη απφθνηηνη ιπθεένπ πνπ ππΫβαιαλ ηε ζρεηηθά αέηεζε - δάισζε ζε ιχθεηα ησλ ινηπψλ
πεξηνρψλ, πιελ ησλ αλαθεξνκΫλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, θαζψο θαη νη απφθνηηνη
Σ.Δ.Δ. πνπ ππΫβαιαλ κεραλνγξαθηθφ δειηέν ζηηο νηθεέεο ΔπηηξνπΫο ησλ αληέζηνηρσλ πεξηνρψλ
εμεηΪδνληαη ζε φια ηα εηδηθΪ καζάκαηα, εθηφο ησλ καζεκΪησλ «Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ
Ηθαλνηάησλ», ΗηαιηθΪ θαη ΗζπαληθΪ, απφ ηελ επηηξνπά εμΫηαζεο «θπζηθψο αδπλΪησλ» πνπ εδξεχεη

ζην Βαζκνινγηθφ ΚΫληξν εηδηθψλ καζεκΪησλ Αζάλαο.
γ) Οη αλαθεξφκελνη ηεο πεξέπησζεο α‟ γηα ην κΪζεκα ησλ Ηζπαληθψλ θαη ηεο πεξέπησζεο β‟
γηα ηα καζάκαηα «Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηάησλ», ΗζπαληθΪ θαη ΗηαιηθΪ εμεηΪδνληαη
απφ ηελ Κεληξηθά Δπηηξνπά Δηδηθψλ ΜαζεκΪησλ, ε νπνέα, γηα ηελ πεξέπησζε απηά, ιεηηνπξγεέ σο
Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ζην θηέξην ηεο θεληξηθάο
ππεξεζέαο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. επέ ηεο νδνχ Μεηξνπφιεσο 15 (7 νο φξνθνο).
• Ζ δηαδηθαζέα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εμΫηαζε εέλαη ε εμάο: νη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ ηε
ζρεηηθά αέηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηελ αέηεζε ζπκκεηνράο
ζηηο εμεηΪζεηο εηδηθψλ καζεκΪησλ, απφ 1 Ϋσο 1Ο Φεβξνπαξένπ θΪζε ρξφλν ζην νηθεέν Λχθεην. Σν
Λχθεην δηαβηβΪδεη ηηο αηηάζεηο ησλ ππνςεθέσλ καδέ κε ηηο ζρεηηθΫο γλσκαηεχζεηο, κΫζσ ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακΫλνπ δηεχζπλζεο ά γξαθεένπ δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, ζην νηθεέν Βαζκνινγηθφ
ΚΫληξν εηδηθψλ καζεκΪησλ φπνπ ιεηηνπξγεέ Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ» ά ζηελ
θεληξηθά Τπεξεζέα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.
• Ο ηξφπνο εμΫηαζεο εέλαη ν εμάο: Οη εμεηΪζεηο γηα ηνπο «θπζηθψο αδπλΪηνπο» ππνςεθένπο
δηελεξγνχληαη γξαπηΪ ά πξνθνξηθΪ ά γξαπηΪ θαη πξνθνξηθΪ απφ ηελ νηθεέα Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο
«Φπζηθψο ΑδπλΪησλ» θαηΪ ηνλ έδην ρξφλν, κε ην έδην πξφγξακκα θαη πΪλσ ζηα έδηα ζΫκαηα ζηα
νπνέα εμεηΪδνληαη νη ππφινηπνη ππνςάθηνη. Με απφθαζε ηεο έδηαο Δπηηξνπάο, κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, θαηΪ πεξέπησζε, ε δηΪξθεηα εμΫηαζάο ηνπο πΫξαλ ηεο θαζνξηζκΫλεο δηΪξθεηαο γηα θΪζε
εμεηαδφκελν κΪζεκα.
Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ.
Γεληθά Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.
Γ/λζε ΟξγΪλσζεο θαη Γηεμαγσγάο ΔμεηΪζεσλ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο 15, 10185 Αζάλα.
Σει.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαμ: 210 3245827.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ypepth.gr

4.3.2
Απφιπζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ ηΪμεο ησλ ρνιηθψλ ΜνλΪδσλ Δηδηθάο Αγσγάο (.Μ.Δ.Α.)
θαη ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ ηΪμεο ηνπ Δληαένπ Λπθεένπ κε αλαπεξέα ηνπιΪρηζηνλ 67%.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 36, παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 60/2006 (ΦΔΚ 65/Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• ΜαζεηΫο ηεο Γ΄ ηάμεο .Μ.Δ.Α. κπνξνχλ, κε αέηεζά ηνπο, πνπ ππνβΪιιεηαη ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ απφ ηε ιάμε ησλ καζεκΪησλ ηνπ Β΄ ηεηξακάλνπ, λα εμεηΪδνληαη ζε
φια ηα καζάκαηα ζην ζρνιεέν ηνπο ζε ζΫκαηα πνπ νξέδνληαη απφ ηνλ νηθεέν χιινγν Γηδαζθφλησλ.
• Σα παξαπΪλσ νξηδφκελα εθαξκφδνληαη αλΪινγα θαη γηα ηνπο καζεηΫο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ νη νπνίνη έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, βεβαησκΫλε κε γλσκΪηεπζε ηεο νηθεέαο
Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ λνκνχ.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:

• ηνπο απνθνέηνπο ηεο θαηεγνξέαο απηάο ρνξεγεέηαη απνιπηάξην Δληαένπ Λπθεένπ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη φηη ρνξεγάζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δηαηΪμεηο.
• Γηεπθξηλέδεηαη, φηη φζνη απνθηνχλ ην απνιπηάξηφ ηνπο κε ελδνζρνιηθΫο εμεηΪζεηο ζχκθσλα
κε ηα παξαπΪλσ δελ απνθηνχλ δηθαέσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, εθηφο αλ εκπέπηνπλ θαη ζηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαθΪησ ππνελφηεηα 4.4 .
Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ.
Γεληθά Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.
Γ/λζε ΟξγΪλσζεο θαη Γηεμαγσγάο ΔμεηΪζεσλ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο 15, 10185 Αζάλα.
Σει.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαμ: 210 3245827.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ypepth.gr

4.3.3
ΔμΫηαζε ησλ καζεηψλ Σ.Δ.Δ. κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο («θπζηθψο αδπλΪησλ»
ππνςεθέσλ) γηα πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 197/1993 (ΦΔΚ 71/Α΄), Ϊξζξν 5, παξ. 3 ηεο Τ.Α. αξηζκ.
Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 (ΦΔΚ 167/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο - βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• ηελ θαηεγνξέα ησλ «θπζηθψο αδπλΪησλ» ππΪγνληαη φζνη εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο
παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο Τ.Α. αξηζκ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.
197/1993.
• Τπνςάθηνη Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ., γηα ηνπο νπνένπο ε θαηΪ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα ΠξσηνβΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά γλσκαηεχεη φηη, εμαηηέαο κφληκεο ά παξνδηθάο ζσκαηηθάο βιΪβεο,
δελ κπνξνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζηηο γξαπηΫο εμεηΪζεηο κε ηνπο ινηπνχο ππνςεθένπο ππνβΪιινληαη ζε εηδηθΫο εμεηΪζεηο πνπ δηελεξγνχληαη γξαπηά ή πξνθνξηθά ζην Βαζκνινγηθφ ΚΫληξν απφ
ηελ νηθεέα Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ», θαηΪ ηνλ έδην ρξφλν θαη κε ην έδην πξφγξακκα κε ην νπνέν δηελεξγνχληαη νη εηδηθΫο εηζαγσγηθΫο εμεηΪζεηο Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. θαη πΪλσ ζηα
έδηα ζΫκαηα ζηα νπνέα εμεηΪδνληαη νη ππφινηπνη ππνςάθηνη. Με απφθαζε ηεο νηθεέαο Δπηηξνπάο
ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ» κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, θαηΪ πεξέπησζε θαη κφλν γηα απηά ηελ
θαηεγνξέα ππνςεθέσλ, ε δηΪξθεηα εμΫηαζάο ηνπο πΫξαλ ηεο θαζνξηζκΫλεο απφ ην πξφγξακκα
εμεηΪζεσλ δηΪξθεηαο γηα θΪζε εμεηαδφκελν κΪζεκα.
• Σα παξαπΪλσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππνςεθένπο πνπ πξνζθνκέδνπλ εηδηθά δηαγλσζηηθά Ϋθζεζε Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ ΚΫληξνπ, ηαζκνχ ά Κ.Γ.Α.Τ., απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ε επέδνζά ηνπο ζηα καζάκαηα δελ εέλαη δπλαηφ λα ειεγρζεέ κε γξαπηΫο εμεηΪζεηο, ιφγσ δπζιεμέαο.
Γηαδηθαζία:
Οη θαηΪ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπο ππνςάθηνη, κΫρξη ην ηΫινο Απξηιένπ ηνπ Ϋηνπο δηελΫξγεηαο ησλ εμεηΪζεσλ, ππνβΪιινπλ ηελ αέηεζά ηνπο κε ηελ αληέζηνηρε ζρεηηθά γλσκΪηεπζε ζην
νηθεέν Σ.Δ.Δ., ην νπνέν θαη ηηο δηαβηβΪδεη ζην νηθεέν βαζκνινγηθφ ΚΫληξν, φπνπ ιεηηνπξγεέ Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο «Φπζηθψο ΑδπλΪησλ».

Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ.
Γεληθά Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.
Γ/λζε ΟξγΪλσζεο θαη Γηεμαγσγάο ΔμεηΪζεσλ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο 15, 10185 Αζάλα.
Σει.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαμ: 210 3245827.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ypepth.gr

4.4
Δηδηθφ Η.Δ.Κ. «Σεηξεζέαο: Άηνκα κε πξνβιάκαηα φξαζεο ρεηξηζηΫο ηειεθσληθνχ θΫληξνπ».
Θεζκηθφ πιαίζην:
Καλνληζκφο ΚαηΪξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο Σεηξεζέαο (ΦΔΚ ΝΠΓΓ 8/15.1.2003).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Σν Δηδηθφ Η.Δ.Κ. «Σεηξεζέαο» εέλαη αξρηθά, κεηαιπθεηαθά επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε ζηνλ ηνκΫα
ηεο εηδηθφηεηαο πιεξνθνξηθάο - ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ. Γεκηνπξγάζεθε κε ηε ζπλεξγαζέα
ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), κε ην ΚΫληξν Δθπαέδεπζεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο Σπθιψλ (Κ.Δ.Α.Σ.), κε ηνλ Παλειιάλην χλδεζκν Σπθιψλ (Π..Σ.) θαη
ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ.
Γηαδηθαζία:
ζνλ αθνξΪ ζηελ επηινγά, ηηο εγγξαθΫο θαη ζηα δέδαθηξα ηζρχνπλ φ,ηη γηα φια ηα δεκφζηα
Η.Δ.Κ. θαη νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγέαο ηεο εηδηθφηεηαο.
Γεκφζηα Η.Δ.Κ. κε ηελ εηδηθφηεηα «Σεηξεζίαο»:
Α) Δηδηθφ Η.Δ.Κ. Αηηηθήο «Σεηξεζίαο»: Αλάθεη δηνηθεηηθΪ ζην Η.Δ.Κ. ΝΫαο κχξλεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Αγ. Φσηεηλάο 2 Α, ΣΚ 17121, Αζάλα.
Σει.: 210 9310495.
Γηθηπαθφο Σφπνο: iek-n-smyrn.att.sch.gr
εκείσζε: Σν εηδηθφ Η.Δ.Κ., θηινμελεέηαη πξνζσξηλΪ απφ ην ΚΫληξν Δθπαέδεπζεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο Σπθιψλ θαη ζηεγΪδεηαη ζηελ Δι. ΒεληδΫινπ 104 (ηει.210 9589281).
Β) Δηδηθφ Η.Δ.Κ. 1ν Θεζζαινλίθεο «Σεηξεζίαο».
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Γεκφθξηηνο, Οιπκπένπ Γηακαληά 1, ΣΚ 54629, Θεζζαινλέθε.
Σει.: 2310 539622
Γηθηπαθφο Σφπνο: 1iek-thess.thess.sch.gr
Αξκφδηα επηηειηθή Yπεξεζία:
Ο.Δ.Δ.Κ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Λεσθ. Δζληθάο ΑληηζηΪζεσο 41, Σ. Κ. 142 34 Ν. Ησλέα.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.oeek.gr

4.5

Δηζαγσγά ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε απνθνέησλ ιπθεένπ θαη Β΄ θχθινπ
Σ.Δ.Δ. πνπ πΪζρνπλ απφ ζνβαξΫο αζζΫλεηεο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Τ.Α.
αξηζκ.
Φ.151/17104/Β6/17.2.2006
Φ.151/23572/Β6/7.3.2006.
Πξνυπνζέζεηο - βαζηθέο πιεξνθνξίεο:

(ΦΔΚ

259/Β΄),

Δγθχθιηνο

αξηζκ.

• Απφθνηηνη ιπθεένπ ά Σ.Δ.Δ. πνπ εέλαη:
-ηπθινέ,
-θσθΪιαινη,
-πΪζρνληεο απφ κεζνγεηαθά- δξεπαλνθπηηαξηθά ά κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα,
-πΪζρνληεο απφ ζπγγελά πδξνθεθαιέα κε κφληκε ηερλεηά παξνρΫηεπζε ηνπ εγθεθαινλσηηαένπ πγξνχ (shunt) ζπλνδεπφκελε θαη απφ Ϊιιεο δηακαξηέεο, φπσο αξαρλνεηδάο θχζηε κε θαηλφκελα επηιεπηηθάο θξέζεο,
-πΪζρνληεο απφ κπτθά δπζηξνθέα Duchenne,
-πΪζρνληεο απφ βαξηΪ αγγεηαθά δπζπιαζέα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειΫρνπο,
-πΪζρνληεο απφ θαθνάζεηο λενπιαζέεο (ιεπραηκέεο, ιεκθψκαηα, ζπκπαγεέο φγθνπο),
-πΪζρνληεο απφ ην ζχλδξνκν ηνπ Bund Chiari,
-πΪζρνληεο απφ ηε λφζν ηνπ Fabry,
-πΪζρνληεο απφ βαξηΪ ηλνθπζηηθά λφζν (παγθξΫαηνο, πλεπκφλσλ),
-πΪζρνληεο απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο,
-πΪζρνληεο απφ βαξηΪ κπαζζΫλεηα ζεξαπεπηηθψο αληηκεησπηδφκελε κε θαξκαθεπηηθά αγσγά,
-λεθξνπαζεέο πνπ ππνβΪιινληαη ζε αηκνθΪζαξζε,
-πΪζρνληεο απφ ζπγγεληθά αηκνξξαγηθά δηΪζεζε- αηκνξξνθηιέεο θαη ππνβΪιινληαη ζε ζεξαπεέα κε παξΪγνληεο πάμεσο,
-ππνβιεζΫληεο ζε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ά κεηακφζρεπζε θεξαηνεηδνχο ρηηψλνο,
θαξδηΪο, άπαηνο, πλεπκφλσλ, λεθξνχ, παγθξΫαηνο,
-πΪζρνληεο απφ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν λεαληθφ δηαβάηε ηχπνπ 1,
-πΪζρνληεο απφ ζχλδξνκν Evans,
-πνιπκεηαγγηδφκελνη πΪζρνληεο απφ κεζνγεηαθά αλαηκέα,
-Ϋρνληεο θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξέα Ϊλσ ηνπ 67%,
-πΪζρνληεο απφ θαηλπιθεηνλνπξέα, απφ ζπγγελά ζξνκβνθηιέα θαη ππνβΪιινληαη ζε ζεξαπεέα αληηπεθηηθάο αγσγάο δηα βένπ,
-πΪζρνληεο απφ αξξπζκνγφλν δπζπιαζέα δεμηΪο θνηιέαο κε εκθπηεπκΫλν απηληδσηά
-πΪζρνληεο απφ ηε λφζν ηνπ GAUCHER
εγγξΪθνληαη ζηε ρνιά ά ζην Σκάκα ηεο επηινγάο ηνπο ζε πνζνζηφ ζΫζεσλ 3% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηΫσλ θαζ‟ ππΫξβαζε.
• Σν παξαπΪλσ δηθαέσκα δελ ηζρχεη γηα ηηο ρνιΫο ά ηα Σκάκαηα εθεέλα γηα ηα νπνέα, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο έδηαο ηεο ρνιάο ά ηνπ Σκάκαηνο, πνπ Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ηε χγθιεην
ηνπ Ηδξχκαηνο, ε ζπγθεθξηκΫλε πΪζεζε, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηζηάκεο, θαζηζηΪ ηελ παξαθνινχζεζε δπζρεξά γηα ηνπο πΪζρνληεο απφ απηάλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππνςάθηνη πνπ αλάθνπλ
ζηηο παξαπΪλσ θαηεγνξέεο πξΫπεη, πξηλ δεηάζνπλ λα εγγξαθνχλ, λα δηαπηζηψλνπλ απφ ηε

γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο αλ Ϋρεη εθδνζεέ ά φρη ζρεηηθά απφθαζε.
• ΔηδηθΪ γηα ηηο ρνιΫο θαη ηα Σκάκαηα γηα ηα νπνέα απαηηνχληαη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο,
πνπ δηαπηζηψλνληαη κε εμεηΪζεηο εηδηθψλ καζεκΪησλ, νη ππνςάθηνη πξΫπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ
νηθεέα γξακκαηεέα πξνθεηκΫλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ αλ απαηηεέηαη ά φρη εμΫηαζε ζην εηδηθφ κΪζεκα. Αλ απαηηεέηαη ηΫηνηα εμΫηαζε, απηά γέλεηαη απφ ην νηθεέν Σκάκα θαη φρη ζε εζληθφ επέπεδν.
• ηελ πεξέπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηάζεσλ ησλ αλσηΫξσ ππνςεθέσλ ζε ρνιά ά
Σκάκα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζΫζεσλ πνπ αληηζηνηρεέ ζην αλσηΫξσ πνζνζηφ, ε
επηινγά ησλ εγγξαθφκελσλ γέλεηαη απφ ηελ έδηα ηε ρνιά κε βΪζε ηνλ βαζκφ ηνπ απνιπηεξένπ
ησλ ππνςεθέσλ, κε θζέλνπζα ζεηξΪ θαη κΫρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη ζΫζεηο ηνπ αλσηΫξσ πνζνζηνχ. ε πεξέπησζε ηζνβαζκέαο κε ηνλ ηειεπηαέν εγγξαθφκελν, εγγξΪθνληαη σο ππεξΪξηζκνη φινη
νη ππνςάθηνη πνπ ηζνβαζκνχλ ζηε ρνιά ά ζην Σκάκα απηφ.
• ΔπηηξΫπεηαη ε ππνβνιά αέηεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κέα ρνιΫο ά Σκάκαηα.
• Σα παξαπΪλσ εθαξκφδνληαη αλΪινγα θαη ζηνπο απφθνηηνπο Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. γηα ηελ εηζαγσγά ηνπο ζηα Σ.Δ.Η.
Γηαδηθαζία:
ζνη εκπέπηνπλ ζηηο παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο ππνβΪιινπλ ζην Σκάκα ζην νπνέν επηζπκνχλ
λα εγγξαθνχλ ζρεηηθά αέηεζε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινπλ νη λενεηζαγφκελνη θνηηεηΫο θαη ην πξνβιεπφκελν πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξσηνβΪζκηαο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο ηνπ νηθεένπ λνκνχ, πνπ πηζηνπνηεέ ηελ πΪζεζά ηνπο θαη ην νπνέν εθδέδεηαη κεηΪ απφ δσξεΪλ
βεβαέσζε ηαηξνχ κΫινπο δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ νπνηνπδάπνηε ΑλσηΪηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Ζ αέηεζε θαη ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη απφ ηνλ έδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ά
απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκΫλν πξφζσπν, απνθιεηζηηθΪ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα εγγξαθάο ησλ λενεηζαγφκελσλ θνηηεηψλ.
Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ.
Γεληθά Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.
Γ/λζε ΟξγΪλσζεο θαη Γηεμαγσγάο ΔμεηΪζεσλ.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο 15, 10185 Αζάλα.
Σει.: 210 3723047, 210 3723052.
Φαμ: 210 3245827.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ypepth.gr

4.6
ξνη θαη πξνυπνζΫζεηο κεηεγγξαθάο θνηηεηψλ ά ζπνπδαζηψλ εζσηεξηθνχ
πνπ πΪζρνπλ απφ ζνβαξΫο αζζΫλεηεο ά εέλαη ηΫθλα πξνζψπσλ πνπ πΪζρνπλ απφ ζνβαξΫο αζζΫλεηεο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 1 ηνπ Ν. 3282/2004 (ΦΔΚ 208/Α΄), Ϊξζξν 14 ηνπ Ν. 3404/2005 (ΦΔΚ 260/Α΄), Τ.Α.
αξηζκ. Φ5/122975/2004 (ΦΔΚ 1687/Β΄), Κ.Τ.Α. αξηζκ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΔΚ 1702/Β΄), Δγθχθιηνο αξηζκ. Φ5/120793/Β3/1.11.2005.

Πξνυπνζέζεηο:
ΔπηηξΫπεηαη ε κεηεγγξαθά θνηηεηψλ Παλεπηζηεκέσλ θαη ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. ηνπ εζσηεξηθνχ
πνπ:
• α) εγγξΪθεθαλ ζε Σκάκα Παλεπηζηεκένπ ά Σ.Δ.Η. γηα Ϋλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πγεέαο πνπ
ηνπο παξΫρεη, θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο, δηθαέσκα πξφζβαζεο ζε πνζνζηφ ζΫζεσλ 3% ζε νπνηνδάπνηε Σκάκα ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη ιφγσ ππΫξβαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ δελ κπφξεζαλ λα εγγξαθνχλ ζην Σκάκα πξνηέκεζάο ηνπο ά πνπ θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ππΫζηεζαλ κέα απφ ηηο ζνβαξΫο αζζΫλεηεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο
παξαπΪλσ δηαηΪμεηο (ελφηεηα 4.4.). Δπέζεο, δηθαέσκα κεηεγγξαθάο Ϋρνπλ θαη φζνη πΪζρνπλ απφ
ηηο παξαπΪλσ ζνβαξΫο αζζΫλεηεο θαη εγγξΪθεθαλ ζε Σκάκα Παλεπηζηεκένπ ά Σ.Δ.Η. κεηΪ απφ
ζπκκεηνρά ζηηο εμεηΪζεηο ησλ καζεκΪησλ πνπ εμεηΪδνληαη ζε εζληθφ επέπεδν, ρσξέο λα Ϋρνπλ
θΪλεη ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο θαζ‟ ππΫξβαζε εγγξαθάο ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε γηα
Ϋλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο.
• β) εέλαη ηΫθλα γνλΫσλ εθ ησλ νπνέσλ Ϋλαο ηνπιΪρηζηνλ εέλαη ηπθιφο ά θσθΪιαινο ά λεθξνπαζάο πνπ ππνβΪιιεηαη ζε αηκνθΪζαξζε ά πΪζρεη απφ κπτθά δπζηξνθέα Duchenne ά αλάθεη
ζηελ θαηεγνξέα αηφκσλ κε αλαπεξέα επεηδά Ϋρεη θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξέα
Ϊλσ ηνπ 67% .
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• Γηα ηελ πεξέπησζε (α): νη δηθαηνχρνη κεηεγγξαθάο ηεο εηδηθάο απηάο θαηεγνξέαο κεηεγγξΪθνληαη ρσξέο πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ θαη ζε νπνηνδάπνηε εμΪκελν θαη αλ βξέζθνληαη. Τπνρξενχληαη
λα ππνβΪινπλ, εθηφο ησλ γεληθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζε πεξέπησζε κεηεγγξαθάο,
ηαηξηθά γλσκΪηεπζε απφ παλεπηζηεκηαθφ ά θξαηηθφ λνζειεπηηθφ έδξπκα, χζηεξα απφ εηζαγσγά
ηνπο ζε απηφ, θαζψο θαη ην θαηΪ πεξέπησζε θαηΪιιειν απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ηνπο δεηεζεέ θαη
ζα πηζηνπνηεέ ηελ αζζΫλεηα απφ ηελ νπνέα πΪζρνπλ. Ζ εηζαγσγά θαη γλσκΪηεπζε απηά θαη ην ινηπφ
πξνζθνκηδφκελν απνδεηθηηθφ πιηθφ εμεηΪδνληαη απφ πεληακειά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη, εληφο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ γηα κεηεγγξαθά, κε απφθαζε ηνπ πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκένπ ππνδνράο ά ηνπ πξνΫδξνπ ηνπ Σ.Δ.Η. Ζ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά κπνξεέ,
εθφζνλ ην θξέλεη αλαγθαέν, λα παξαπΫκπεη ηνπο ππνςεθένπο γηα πεξαηηΫξσ εμΫηαζε θαη γλσκΪηεπζε ζε παλεπηζηεκηαθφ ά θξαηηθφ λνζειεπηηθφ έδξπκα. Δθφζνλ ην ζρεηηθφ αέηεκα γηα εηζαγσγά
ππνβιεζεέ Ϋζησ θαη απφ Ϋλα κΫινο ηεο Δπηηξνπάο, ε παξαπνκπά εέλαη ππνρξεσηηθά.
•
Γηα ηελ πεξέπησζε (β): νη δηθαηνχρνη κεηεγγξαθάο απηάο ηεο θαηεγνξέαο κεηεγγξΪθνληαη
ζε πνζνζηφ 1% επέ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηΫσλ ζην Σκάκα ππνδνράο. Γηθαέσκα ππνβνιάο αέηεζεο γηα κεηεγγξαθά Ϋρνπλ φζνη βξέζθνληαη ζην Α΄ εμΪκελν ζπνπδψλ, εθηφο εΪλ ν ιφγνο κεηεγγξαθάο πξνθχςεη κεηαγελΫζηεξα. Γηα ηελ απνθπγά ηεο ππΫξβαζεο ηνπ πνζνζηνχ κεηεγγξαθάο,
κεηαμχ ππνςεθέσλ κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο, ιακβΪλεηαη ππφςε ν κΫζνο φξνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδάκαηνο, ά, ζε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη έζνο κΫζνο φξνο εηζνδάκαηνο, ε ζπλνιηθά βαζκνινγέα πνπ Ϋρνπλ πεηχρεη νη ππνςάθηνη ζην Σκάκα πξνΫιεπζεο ά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξέσλ πνπ
ζπγθΫληξσζαλ νη ππνςάθηνη θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ζπκκεηνρά ηνπο ζηηο εμεηΪζεηο ησλ καζεκΪησλ
πνπ εμεηΪδνληαη ζε εζληθφ επέπεδν. Αλ θαη ε ζπλνιηθά βαζκνινγέα εέλαη έδηα, γέλεηαη θιάξσζε κεηαμχ ησλ ηζνδχλακσλ ππνςεθέσλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε (Γ..) ηνπ Σκάκαηνο ππνδνράο. Οη
δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ, εθηφο ησλ γεληθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζε
πεξέπησζε κεηεγγξαθάο, ηαηξηθά γλσκΪηεπζε απφ παλεπηζηεκηαθφ ά θξαηηθφ λνζειεπηηθφ έδξπκα
φπσο πεξηγξΪθεηαη θαη γηα ηελ πεξέπησζε (α). Οη ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο πνπ εμεηΪδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο πεξέπησζεο (α) εμεηΪδνπλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ πξνζθνκέδνπλ νη δηθαηνχρνη
κεηεγγξαθάο ηεο πεξέπησζεο απηάο.

• Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (β): Σα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη απφ 1 Ϋσο 15 Ννεκβξένπ.
Οη αηηάζεηο γηα κεηεγγξαθΫο εμεηΪδνληαη ην αξγφηεξν εληφο 40 εκεξψλ απφ ηε ιάμε ησλ αλσηΫξσ
πξνζεζκηψλ. Ζ Γ.. ηνπ Σκάκαηνο ππνδνράο κπνξεέ λα δεηάζεη θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ θξέλεη απαξαέηεην γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο ά γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηνπ ιφγνπ γηα
ηνλ νπνέν δεηεέηαη ε κεηεγγξαθά. Δθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ, δηθαέσκα κεηεγγξαθάο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πθέζηαηαη κφλν γηα Ϋλα απφ ηα δχν Σκάκαηα πνπ εέλαη πιεζηΫζηεξα ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθέαο ησλ γνλΫσλ ά ζηελ πφιε πνπ θνηηΪ,
άδε, Ϋλαο ηνπιΪρηζηνλ αδειθφο ά αδειθά ηνπ θαη εέλαη αληέζηνηρα κε ην Σκάκα πξνΫιεπζεο. Οη
κεηεγγξαθΫο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκάκαηνο ππνδνράο. Με ηελ απφθαζε
ηεο Γ.. νη ππνςάθηνη πνπ κεηεγγξΪθνληαη απαιιΪζζνληαη απφ ηελ εμΫηαζε ζε καζάκαηα ά αζθάζεηο ζηηο νπνέεο εμεηΪζηεθαλ κε επηηπρέα ζην Σκάκα πξνΫιεπζεο. Με ηελ έδηα απφθαζε νη κεηεγγξαθφκελνη θνηηεηΫο ά ζπνπδαζηΫο ππνρξενχληαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζάκαηα, ηα νπνέα,
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο ππνδνράο, θξέλεηαη φηη δελ δηδΪρζεθαλ
πιάξσο ά επαξθψο ζην Σκάκα πξνΫιεπζεο. Σν Σκάκα ππνδνράο κπνξεέ λα πξνβαέλεη ζε εγγξαθΫο ησλ θνηηεηψλ - ζπνπδαζηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ θαηΪινγν ησλ κεηεγγξαθφκελσλ, αθνχ πξψηα εμεηαζηνχλ νη ηπρφλ ππνβιεζεέζεο ελζηΪζεηο θαη αθνχ απνζηαιεέ ζην
ΤΠ.Δ.Π.Θ. ν νξηζηηθφο θαηΪινγνο πξνο Ϋιεγρν λνκηκφηεηαο.
Αξκφδηεο Τπεξεζίεο:
Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο & ΘξεζθεπκΪησλ.
Α) Γ/λζε πνπδψλ & Φνηηεηηθάο ΜΫξηκλαο.
Σκάκα Φνηηεηηθάο ΜΫξηκλαο.
Β) Γ/λζε Σερλνινγηθνχ ΣνκΫα Αλψη. Δθπαέδεπζεο.
Σκάκα Γ΄ Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο & Φνηηεη. ΜΫξηκλαο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο 15, 10185 Αζάλα.
Σει.: 210 3723272-78 (γηα ηα Παλεπηζηάκηα), 210 3228151, 3723231 (γηα ηα Σ.Δ.Η.).
Φαμ: 210 3248264.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.ypepth.gr

4.7
ΔμΫηαζε ησλ ππνςεθέσλ κε αλαπεξέα / εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο γηα
ηελ εηζαγσγά ηνπο ζηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.).
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 23 ηνπ Ν. 1586/86 (ΦΔΚ 37/Α΄), Τ.Α. αξηζκ. ΓΗΔΚ/ΣΜ.Β/Φ.5/4692/8.4.2003 (ΦΔΚ
436/Β΄).
Πξνυπνζέζεηο - βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
Τπνςάθηνη, νη νπνένη αλάθνπλ ζηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο θαη ησλ νπνέσλ νη
θπζηθΫο ζσκαηηθΫο δεμηφηεηεο δελ επηηξΫπνπλ ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηε γξαπηά δηαδηθαζέα ηνπ εηζαγσγηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο Δ..Γ.Γ.Α., κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη, κεηΪ απφ αέηεζά ηνπο, ζε
εηδηθΫο εμεηΪζεηο θαηΪ ηνλ έδην ρξφλν, ζηα έδηα ζΫκαηα θαη κε ην έδην πξφγξακκα, κε ην νπνέν δηελεξγνχληαη νη εμεηΪζεηο ησλ ινηπψλ ππνςεθέσλ.

Γηθαηνινγεηηθά:
Οη ππνςάθηνη κε Ϋιιεηςε θπζηθψλ δεμηνηάησλ νθεέινπλ λα ππνβΪιινπλ καδέ κε ηελ αέηεζά
ηνπο, επηπιΫνλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ εθΪζηνηε πξνθάξπμε, ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθΪ:
• Βεβαέσζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Ϊξζξνπ 165 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα (Ν. 3528/2007, ΦΔΚ 26/Α΄), απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ ε ζπγθεθξηκΫλε, θαηΪ πεξέπησζε, πΪζεζε θαη ε αδπλακέα ζπκκεηνράο ζε γξαπηά δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη πηζηνπνηεέηαη
ε θπζηθά θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθένπ λα αζθάζεη ηα θαζάθνληα ηεο ζΫζεο γηα ηελ θαηΪιεςε
ηεο νπνέαο πξφθεηηαη λα δηαγσληζηεέ.
• ΠξνθεηκΫλνπ πεξέ ππνςεθέσλ πνπ πΪζρνπλ απφ δπζιεμέα, επηπιΫνλ, εηδηθά δηαγλσζηηθά
Ϋθζεζε Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ ΚΫληξνπ ά ηαζκνχ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη ε επέδνζά ηνπο ζηα
καζάκαηα δελ εέλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεέ κε γξαπηΫο εμεηΪζεηο.
Σξφπνο εμέηαζεο:
• ε πξνθνξηθά εμΫηαζε ππνβΪιινληαη νη ηπθινέ, νη ακβιχσπεο, νη θσθνέ θαη βαξάθννη, νη
δπζιεμηθνέ θαη ηα Ϊηνκα κε λεπξνινγηθΪ, νξζνπεδηθΪ ά Ϊιια πξνβιάκαηα πνπ δελ ηνπο επηηξΫπνπλ λα εθθξΪδνληαη γξαπηΪ.
• ε γξαπηά εμΫηαζε κε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά ππνβΪιινληαη, θαηφπηλ δάισζεο
πξνηέκεζάο ηνπο, νη ππνςάθηνη κε νπνηαδάπνηε πΪζεζε πνπ δελ επηηξΫπεη ηε θπζηθά ρξάζε
γξαθάο.
• Κσθνέ, βαξάθννη ά ππνςάθηνη κε ινηπΫο παζάζεηο, πνπ Ϋρνπλ σο θχξηα γιψζζα επηθνηλσλέαο ηελ ειιεληθά λνεκαηηθά γιψζζα, εμεηΪδνληαη πξνθνξηθΪ κε ρξάζε δηεξκελΫα λνεκαηηθάο.
• Ζ Κεληξηθά Δπηηξνπά ΔμεηΪζεσλ κπνξεέ λα απνθαζέδεη, αλΪινγα κε ηελ πΪζεζε, ηελ εμΫηαζε θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, πξνθνξηθΪ θαη γξαπηΪ, κε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά ά κε
ρξάζε λνεκαηηθάο. Γηα ηπρφλ πεξηπηψζεηο, πνπ δελ εέλαη δπλαηφ λα ππαρζνχλ ζηνλ αλσηΫξσ θαζνξηδφκελν ηξφπν εμΫηαζεο, δηφηη απαηηνχλ εηδηθψο εμαηνκηθεπκΫλν ηξφπν, απηφο θαζνξέδεηαη απφ
ηελ Κεληξηθά Δπηηξνπά ΔμεηΪζεσλ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ Σκάκαηνο Δηδηθάο Αγσγάο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, εθφζνλ νη ζπγθεθξηκΫλεο ζπλζάθεο ην επηηξΫπνπλ.
Γηαδηθαζία:
Ζ εμΫηαζε δηελεξγεέηαη ελψπηνλ ηεο επηακεινχο Δπηηξνπάο Δπηινγάο ΘεκΪησλ κε ηε ζπκκεηνρά ησλ δχν βαζκνινγεηψλ πνπ Ϋρνπλ νξηζηεέ απφ ηελ Κεληξηθά Δπηηξνπά ΔμεηΪζεσλ γηα ην
αληέζηνηρν κΪζεκα. Ο βαζκφο ηνπ εμεηαδφκελνπ καζάκαηνο εέλαη ν κΫζνο φξνο ηνπ βαζκνχ ησλ
ηξηψλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο επηακεινχο Δπηηξνπάο θαη ησλ δχν βαζκνινγεηψλ.
Αξκφδηα επηηειηθή Τπεξεζία:
Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & ΑπνθΫληξσζεο.
Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο.
Γεληθά Γ/λζε ΚαηΪζηαζεο Πξνζσπηθνχ.
Γ/λζε Δθπαέδεπζεο.
Σκάκα Δπνπηεέαο ηνπ Δζληθνχ ΚΫληξνπ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: Βαζ. νθέαο 15, 10674 Αζάλα.
Σει: 210 3393376, 210 3393392, 210 3393317, 210 3393380.
Γηθηπαθφο Σφπνο: www.gspa.gr

ΔΡΓΑΗΑ - ΑΠΑΥΟΛΖΖ
5.1
Πξφζιεςε πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ ζε Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, Ν.Π.Γ.Γ.
θαη Ο.Σ.Α.
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη νη Οξγαληζκνέ
Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ησλ δχν βαζκψλ ππνρξενχληαη λα δηνξέδνπλ ά λα πξνζιακβΪλνπλ πξφζσπα πξνζηαηεπφκελα απφ ην Ϊξζξν 1 ηνπ N. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο ηζρχεη, ρσξέο δηαγσληζκφ ά επηινγά, ζε εγθεθξηκΫλεο ζΫζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πΫληε ηνηο εθαηφ
(5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο πξνθάξπμε ζΫζεσλ ηνπ νηθεένπ θνξΫα. χκθσλα κε ηελ παξ. 4γ ηνπ
Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3454/2006(ΦΔΚ 75/Α‟), ζην πνζνζηφ 5%, πξνζηέζεηαη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ
(2%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο πξνθάξπμε ζΫζεσλ ηνπ νηθεένπ θνξΫα, ζην νπνέν (2%) ππΪγνληαη
απνθιεηζηηθΪ ηα πξφζσπα ηεο θαηεγνξέαο “γνλεέο κε ηξέα δψληα ηΫθλα”. Ζ θαηεγνξία ησλ ΑκεΑ
ιακβάλεη ηα 3/8 ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 5%.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο εέρε αληηθαηαζηαζεέ δηαδνρηθΪ κε
ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ 258/Α‟) θαη κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 48 ηνπ Ν.
2972/2001 (ΦΔΚ 291/Α‟) θαη φπσο αληηθαηαζηΪζεθε εθ λΫνπ κε ηελ παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.
3051/2002 (ΦΔΚ 220/Α‟) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.4γ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3454/2006 (ΦΔΚ
75/Α‟).
Παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ηελ παξ.3
ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ 258/Α‟).
Άξζξν 1 ηνπ N. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ηελ παξ. 1 θαη παξ. 2
ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ N. 2956/2001, (ΦΔΚ 258/Α‟) θαη κε ηελ παξ. 10 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ N.
3227/2004, (ΦΔΚ 31/Α‟) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ.3γ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ N. 3454/2006, (ΦΔΚ
75/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004, (ΦΔΚ 31/Α‟).
K.Y.A. 201164/2004 (ΦΔΚ 1857/Β‟).
Πξνυπνζέζεηο:
1. Οη πνιχηεθλνη γνλείο κε ηΫζζεξα ηΫθλα θαη Ϊλσ, Ϋλα απφ ηα ηΫθλα πνιχηεθλεο νηθνγΫλεηαο θαη ν επηδψλ ά ν Ϊγακνο γνλΫαο ηξηψλ αλειέθσλ ηΫθλσλ.
2. Σα άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιΪρηζηνλ θαη κε πεξηνξηζκΫλε δπλαηφηεηα γηα
επαγγεικαηηθά απαζρφιεζε εμαηηέαο νπνηαζδάπνηε ρξφληαο ζσκαηηθάο ά πλεπκαηηθάο ά ςπρηθάο
πΪζεζεο ά βιΪβεο (Ϊηνκα κε αλαπεξέα), εθφζνλ εέλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ
αλαπήξσλ ηνπ ΟΑΔΓ.
Πξνζνρή
ΔΪλ ζηελ νηθνγΫλεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ππΪξρνπλ θαη Ϊιια Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ηα Ϊηνκα απηΪ
ζεκειηψλνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα πξνζηαζέαο. Ζ Ϊζθεζε ηνπ απηνηεινχο δηθαηψκαηνο απφ ην δηθαηνχρν δελ επηηξΫπεηαη ζε πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο ηεο αλαπεξέαο ηνπ γηα ηελ πξνζαχμεζε
κνξέσλ απφ Ϊιιν κΫινο ηεο έδηαο νηθνγΫλεηαο, ην νπνέν Ϋρεη άδε ηνπνζεηεζεέ ζε ζΫζε εξγαζέαο κε
ην Ν. 2643/1998 ά επηδηψθεη ηνπνζΫηεζε κε ην λφκν απηφ. Πνιχ πεξηζζφηεξν ε Ϊζθεζε ηνπ απ-

ηνηεινχο δηθαηψκαηνο δελ επηηξΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο ηεο αλαπεξέαο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ζε ζΫζε εξγαζέαο κε ην Ν. 2643/1998 Ϊιινπ κΫινπο ηεο έδηαο νηθνγΫλεηαο ζηελ θαηεγνξέαο Έκκεζε ΑκεΑ.
3. Όζνη έρνπλ ηέθλν, αδειθφ ή ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εμαηηέαο
βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζάζεσλ, νη νπνέεο δηαπηζηψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο. Καη‟ εμαέξεζε, φηαλ ηα Ϊηνκα πΪζρνπλ απφ λνεηηθά ζηΫξεζε ά απηηζκφ, γηα ηελ
παξνρά ηεο πξνζηαζέαο απαηηεέηαη πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ πελάληα ηνηο εθαηφ (50%).
4. ζνη έιαβαλ κέξνο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 1285/1982 (ΦΔΚ
115/Α‟) θαη ηα ηΫθλα ηνπο.
Δπέζεο πξνζηαηεχνληαη: α) ηα κέιε ησλ αληάξηηθψλ νκάδσλ πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζηελ Δζληθά Αληέζηαζε θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 1285/1982, εθφζνλ Ϋρνπλ δσδεθΪκελε ηνπιΪρηζηνλ επδφθηκε ππεξεζέα ζηηο νκΪδεο απηΫο, ε νπνέα βεβαηψλεηαη απφ ηηο επηηξνπΫο ηνπ Π.Γ. 379/1983
(ΦΔΚ 136/Α‟) θαη β) ηα ηέθλα, ν επηδψλ ζχδπγνο θαη ν επηδψλ γνλέαο πξνζψπσλ πνπ εθηειΫζηεθαλ ά πΫζαλαλ απφ ηξαχκαηα ά θαθνπρέεο, εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αληηδηθηαηνξηθή αληίζηαζε θαηΪ ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ απφ 21-4-1967 Ϋσο 24-7-1974.
5. Οη αλάπεξνη θαη νη ηξαπκαηίεο πνιέκνπ ή πνιεκηθψλ γεγνλφησλ, φζνη θαηΫζηεζαλ
αλέθαλνη απφ ηηο θαθνπρέεο ηεο ζηξΪηεπζεο, εθφζνλ ππεξΫηεζαλ κε νπνηαδάπνηε ηδηφηεηα ζηηο
Ϋλνπιεο δπλΪκεηο ά ζηα ψκαηα Αζθαιεέαο θαη ηα ηΫθλα ηνπο, ηα ζχκαηα πνιΫκνπ θαη νη αλΪπεξνη πνιΫκνπ Ϊκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ηα ηΫθλα ηνπο, νη αλΪπεξνη εηξεληθάο πεξηφδνπ θαη ηα ηΫθλα
ηνπο. Δπέζεο, πξνζηαηεχνληαη ηα ηΫθλα θαη ν επηδψλ ζχδπγνο ησλ πξνζψπσλ πνπ θνλεχζεθαλ ά
εμαθαλέζηεθαλ ζηα πνιεκηθΪ γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ ησλ εηψλ 1964, 1967 θαη 1974.
6. Οη γνλείο κε ηξία δψληα ηέθλα θαη Ϋλα απφ ηα ηξέα ηΫθλα, ππφ πξνυπνζΫζεηο.
Δμαηξνχληαη:
α. ζνη παέξλνπλ ζχληαμε απφ ην Γεκφζην ά νπνηνδάπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο ά
επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο αζξνηζηηθΪ κεγαιχηεξε απφ ην θαηψηαην φξην ζχληαμεο γάξαηνο πνπ θαηαβΪιεη θΪζε θνξΪ ην ΗΚΑ. ΔηδηθΪ νη παξαπιεγηθνέ - ηεηξαπιεγηθνέ, εκηπιεγηθνέ, θσθνέ θαη ηπθινέ
απνθιεένληαη εθφζνλ ιακβΪλνπλ ην δηπιΪζην ηεο ζχληαμεο απηάο.
β. ζνη Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ N. 1487/1950 (ΦΔΚ 179/Α‟) «πεξέ πξνζηαζέαο θαη απνθαηαζηΪζεσο ησλ αλαπάξσλ πνιΫκνπ νπιηηψλ θαη ζπκΪησλ πνιΫκνπ».
γ. ζνη Ϋρνπλ ζηεξεζεέ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκΪησλ.
δ. ζνη Ϋρνπλ πΪξεη κΫξνο, σο πξσηαέηηνη, ζην πξαμηθφπεκα αλαηξνπάο ηεο λφκηκεο ΚπβΫξλεζεο ηεο Κχπξνπ θαηΪ ην Ϋηνο 1974.
Όξηα ειηθίαο πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ
Χο θαηψηαην φξην ειηθέαο πξφζιεςεο ά δηνξηζκνχ νξέδεηαη ην 21ν έηνο. Σν αλψηαην φξην
ειηθέαο πξφζιεςεο ά δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ησλ δχν βαζκψλ
θαηαξγάζεθε απφ 20-9-2002 (παξ. 11 Ϊξζξνπ 10 Ν.3051/2002-ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο ηζρχεη κεηΪ
ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3144/2003-ΦΔΚ
111/Α‟). Γηα ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέεο πξνζσπηθνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο
(Ο.Σ.Α.) Α‟ βαζκνχ, δειαδά δάκσλ, κε ηελ απφθαζε αξηζκ. ΓΗΠΠ/Φ.ΖΛ/6170/3-5-2004 (ΦΔΚ
645/B‟) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαζνξέζηεθαλ σο
αλψηαηα φξηα ειηθέαο δηνξηζκνχ, ην 45ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο θαη ην 50ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέδνπλ νη πξνζηαηεπφκελνη ζηελ Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ

N. 2643/1998, πξσηφηππα ά λφκηκα επηθπξσκΫλα, νξέδνληαη κε ηελ αξηζκ. 201164/7-12-2004
(ΦΔΚ 1857/Β‟) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο
θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη εέλαη ηα αθφινπζα:
Γεληθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο πξνζηαηεπφκελεο απφ ην
N. 2643/1998 θαηεγνξίεο πξνζψπσλ.
1. ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ.
2. Σίηινο ή ηίηινη ζπνπδψλ θαη ινηπΪ ηππηθΪ πξνζφληα (πηζηνπνηεηηθΪ θαη ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αληέζηνηρε πξνθάξπμε ηνπ ΑΔΠ ά ηνπ Γεκφζηνπ ΦνξΫα, απφ
ηα νπνέα λα πξνθχπηεη ε ηπρφλ εηδηθφηεηα θαη πξνυπεξεζέα ηνπ ππνςεθένπ.
3. Αλαγλσξηζκέλν πηπρίν μέλεο γιψζζαο.
4. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ γνλΫα ά ησλ γνλΫσλ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ, εθφζνλ ν
πξνζηαηεπφκελνο Ϋρεη ειηθέα κΫρξη 25 εηψλ θαη εέλαη Ϊγακνο, ά ιεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ ζπδχγνπ, εθφζνλ ν πξνζηαηεπφκελνο βξέζθεηαη ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο.
6. ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο νηθεέαο Γ.Ο.Τ., πνπ αθνξΪ ηνλ πξνζηαηεπφκελν, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ην θνξνινγεηΫν εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ
Ϋηνπο.
7. Ηζρχνπζα θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο θάξηα αλεξγίαο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
8. Ηζρχνπζα θάξηα αλεξγίαο ηνπ ζπδχγνπ, εθφζνλ εέλαη Ϊλεξγνο.
9. Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο (γηα ηνπο Ϊξξελεο) ά απνιπηάξην ζηξαηνχ (θχιιν πνξεέαο), απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπφκελνο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο ηνπ
ππνρξεψζεηο ά φηη Ϋρεη λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο.
10. Βεβαίσζε γηα ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ηπρφλ ιακβΪλεη ν πξνζηαηεπφκελνο απφ ην
Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο ά ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξΫα θαηΪ πεξέπησζε, ά ππεχζπλε
δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α‟) φηη δελ ιακβΪλεη ζχληαμε. Ζ ππεχζπλε δάισζε πξΫπεη λα
εέλαη επηθπξσκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο.
11. ΔΪλ ν ππνςάθηνο επηθαιεέηαη δεχηεξε ά πεξηζζφηεξεο θαηεγνξέεο πξνζηαζέαο, πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβεη ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξέσλ θαηΪ πνζνζηφ 20% ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.
2643/1998, πξΫπεη αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα πξνζηαζέαο πνπ επηθαιεέηαη γηα ηελ πξνζαχμεζε,
λα πξνζθνκέζεη, επηπιΫνλ, ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ:
Καηεγνξία ηέθλσλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ: Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο παηξηθάο νηθνγΫλεηαο.
Καηεγνξία έκκεζε ΑκεΑ: Απφθαζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο Αλαπεξέαο ηνπ Η.Κ.Α., κε ηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε πΪζεζε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ πξνζψπνπ ά
ησλ πξνζψπσλ απφ ην νπνέν ά ηα νπνέα ν πξνζηαηεπφκελνο αληιεέ δεχηεξε ά ηξέηε θαηεγνξέα
πξνζηαζέαο.
Καηεγνξία Δζληθήο Αληίζηαζεο: Βεβαέσζε Δπηηξνπάο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ Δζληθάο
Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ) ά Δπηηξνπψλ ηνπ Π.Γ. 379/1983(ΦΔΚ 136/Α‟).
Καηεγνξία Αλαπήξσλ Πνιέκνπ, ηέθλσλ θιπ- Βεβαέσζε Δπηηξνπάο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ Δζληθάο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ). Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηεο Ννκαξρηαθάο
Απηνδηνέθεζεο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ αλαπάξσλ ά ζπκΪησλ πνιΫκνπ, ζχκθσλα κε ην
Ν.1487/1950, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ην ηΫθλν αλαπάξνπ ά ζχκαηνο πνιΫκνπ δελ Ϋρεη ην
έδην απνθαηαζηαζεέ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1487/1950.
Οη πξνζηαηεπφκελνη ηεο θαηεγνξέαο Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), ππνβΪιινπλ επηπιΫνλ θαη

ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ:
1. Απφθαζε Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ, κε ηελ νπνέα
πξνζδηνξέδεηαη ε ρξφληα ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά ά ςπρηθά πΪζεζε ά βιΪβε ηνπ αηηνχληνο, θαζψο
θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ (Ϊξζξν 14 παξ. 5 Ν. 3144/2003 -ΦΔΚ 111/Α‟).
2. Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ (πιελ ησλ ΑκεΑ) κειψλ ηφζν ηεο παηξηθάο φζν θαη
ηεο δηθάο ηνπο νηθνγΫλεηαο, ηα νπνέα ππΪγνληαη ζηελ πξνζηαζέα ηνπ Ν.2643/1998, κε ηηο νπνέεο
απηΪ δειψλνπλ αθελφο φηη δελ Ϋρνπλ ζην παξειζφλ αζθάζεη ην δηθαέσκα ππνρξεσηηθάο πξφζιεςεο ζε ζΫζε εξγαζέαο θαη αθεηΫξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν. 2643/1998 ππΫξ
ηνπ αηηνχληνο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πξφζιεςε.
3. ΔΪλ ηφζν ζηελ παηξηθά ηνπο νηθνγΫλεηα, φζν θαη ζηε δηθά ηνπο νηθνγΫλεηα ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζηαηεπφκελνη απφ ην Ν. 2643/1998 ηεο θαηεγνξέαο Άηνκα κε Αλαπεξέα θαη ην
δηθαέσκα πξνζηαζέαο ηνπ λφκνπ απηνχ επηζπκεί λα αζθήζεη κφλν έλαο πξνζηαηεπφκελνο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ν πξνζηαηεπφκελνο απηφο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ ΑκεΑ, κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη αθελφο φηη δελ έρνπλ ζην παξειζφλ αζθήζεη ην δηθαίσκα ππνρξεσηηθήο πξφζιεςεο ζε ζέζε εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ φηη
ζηε ζπγθεθξηκέλε πξφζιεςε παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Ν. 2643/1998 ππέξ ηνπ αηηνχληνο. Οη ππεχζπλεο απηΫο δειψζεηο ππνβΪιινληαη πξνθεηκΫλνπ ν πξνζηαηεπφκελνο- αηηψλ, λα
ππαρζεέ θαη ζε δεχηεξε θαηεγνξέα (Έκκεζε ΑκεΑ) θαη λα ηχρεη ηεο πξνζαχμεζεο κνξέσλ θαηΪ πνζνζηφ 20%.
ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξΫπεη λα βεβαηψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο.
Οη πξνζηαηεπφκελνη ηεο θαηεγνξέαο Έκκεζε ΑκεΑ (πγγελείο Αηφκσλ κε Αλαπεξία),
ππνβΪιινπλ επηπιΫνλ θαη ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ:
1. Απφθαζε ηεο αξκφδηαο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαπεξίαο ηνπ
Η.Κ.Α., κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδνληαη ηα βαξηΪ ζσκαηηθΪ ά ςπρηθΪ πξνβιάκαηα ηνπ ζπγγελνχο
(αδειθνχ-άο, ζπδχγνπ, ηΫθλνπ) ηνπ αηηνχληνο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ ζπγγελνχο, ην νπνέν
ζηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη λα εέλαη 67% θαη Ϊλσ.
2. ηελ πεξέπησζε πνπ ην αλΪπεξν Ϊηνκν απφ ην νπνέν αληιεέηαη ε πξνζηαζέα (ζπγγελάο
ηνπ αηηνχληνο) πΪζρεη απφ λνεηηθά πζηΫξεζε ά απηηζκφ, ν αηηψλ πξνζθνκέδεη απφθαζε ηεο αξκφδηαο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Η.Κ.Α. πνπ αθνξά ηνλ
ζπγγελή, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο, ην νπνίν
ζηελ πεξίπησζε απηή αξθεί λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50%.
3. ε πεξέπησζε πνπ ζηελ νηθνγΫλεηα ηνπ πξνζηεπνκΫλνπ επηπιΫνλ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξέα απφ ην νπνέν ν πξνζηαηεπφκελνο ζεκειηψλεη ηελ ππαγσγά ηνπ ζηελ θαηεγνξέα Έκκεζε ΑκεΑ
ηνπ Ν. 2643/1998, ππΪξρεη ζχδπγνο ά ηΫθλν κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ ά κε πνζνζηφ
αλαπεξέαο 50% ηνπιΪρηζηνλ εΪλ πξφθεηηαη γηα ζχδπγν ά ηΫθλν πνπ πΪζρεη απφ λνεηηθά πζηΫξεζε
ά απηηζκφ, πξνζθνκίδεηαη απφθαζε Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο
ΗΚΑ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ πξνζψπνπ
απηνχ.
4. Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ πξνζηαηεπνκέλσλ απφ ην Ν. 2643/1998 κειψλ
ηεο νηθνγΫλεηαο, ά ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ αηηνχληνο (παηξηθάο ά δηθάο ηνπ) κε ηηο νπνέεο δειψλεηαη
αθελφο φηη δελ Ϋρνπλ ζην παξειζφλ αζθάζεη ην δηθαέσκα ππνρξεσηηθάο πξφζιεςεο ζε ζΫζε εξγαζέαο θαη αθεηΫξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν. 2643/1998 ππΫξ ηνπ αηηνχληνο ζηε
ζπγθεθξηκΫλε πξφζιεςε.
ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.

Οη πξνζηαηεπφκελνη ηεο θαηεγνξέαο Αλάπεξνη θαη Θχκαηα Πνιέκνπ, Αλάπεξνη Δηξεληθήο Πεξηφδνπ, Σέθλα ηνπο ππνβΪιινπλ επηπιΫνλ θαη ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ:
1. Βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ), απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπφκελνο- αηηψλ αλάθεη ζηελ θαηεγνξέα
απηά.
2. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλαπήξσλ ή ζπκάησλ πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1487/1950, απφ ηελ νπνέα λα
πξνθχπηεη φηη ην ηΫθλν αλαπάξνπ ά ζχκαηνο πνιΫκνπ δελ Ϋρεη ην έδην απνθαηαζηαζεέ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1487/1950.
ΣΫινο, νη πξνζηαηεπφκελνη ηεο θαηεγνξέαο Πνιχηεθλνη, θαζψο θαη νη πξνζηαηεπφκελνη ηεο
θαηεγνξέαο Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο, Σέθλσλ ηνπο ππνβΪιινπλ επηπιΫνλ θαη ηα νξηδφκελα κε ηελ αξηζ. 2011647/7-12-2004 (ΦΔΚ1857/ Β‟) απφθαζε, δηθαηνινγεηηθΪ.
Γηαδηθαζία:
Ο Τπνπξγφο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαζνξέδεη θαηΪ Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε, θνξΫα, θαηεγνξέα πξνζηαζέαο, θιΪδν θαη εηδηθφηεηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζΫζεσλ πνπ αληηζηνηρεέ ζηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην N. 2643/1998 πξφζσπα θαη‟ εθαξκνγά ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ N.3051/2002(ΦΔΚ 220/Α‟).
Απφ θΪζε ζρΫδην πξνθάξπμεο, ε νπνέα αθνξΪ ζηελ πιάξσζε ζΫζεσλ πξνζσπηθνχ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. α‟ θαη β‟ βαζκνχ, παξαθξαηεέηαη κε ηελ αλσηΫξσ απφθαζε,
πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο πξνθάξπμε ζΫζεσλ.
Με ηελ έδηα ππνπξγηθά απφθαζε, ν αξηζκφο ησλ ζΫζεσλ πνπ αληηζηνηρεέ ζην πνζνζηφ 5%
θαηαλΫκεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο απφ ην N. 2643/1998 θαηεγνξέεο πξνζψπσλ κε ηε ζεηξΪ
πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ αλαινγέα πνπ νξέδεη ε παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ N. 2956/2001(ΦΔΚ
258/Α‟).
Ζ θαηεγνξέα ησλ ΑκεΑ εέλαη ε πξψηε θαηΪ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο θαη ιακβΪλεη ηα 3/8 ηνπ
αξηζκνχ ησλ ζΫζεσλ πνπ αληηζηνηρεέ ζην πνζνζηφ 5% (κεγαιχηεξε αλαινγέα).
Ζ απφθαζε απηά δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο θαη θνηλνπνηεέηαη:
1. ζην δεκφζην θνξΫα ζηνλ νπνέν αθνξΪ ε πξνθάξπμε πιάξσζεο ζΫζεσλ,
2. ζην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγάο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ην νπνέν εέλαη αξκφδην λα πξνθεξχμεη ην ππφινηπν πνζνζηφ (95%) ησλ ζΫζεσλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ζρΫδην ηεο πξνθάξπμεο.
ΣΫινο, ε απφθαζε απνζηΫιιεηαη ζηελ ππεξεζέα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ηελ
πξνθάξπμε ζΫζεσλ εξγαζέαο γηα ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ N.2643/1998.
Οη ππεξεζέεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., πνπ Ϋρνπλ νξηζζεί σο αξκφδηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο
πξνθεξχμεηο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ N.2643/1998, εέλαη δεθαηΫζζεξηο (14) θαη θαιχπηνπλ φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο καο. Οη ππεξεζέεο απηΫο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
πξνβαέλνπλ ζηηο πξνθεξχμεηο ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο ηεο πεξηνράο ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο.
ηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέηαη επαθξηβψο ε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο
3,5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ N. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α’):
Οη πξνζηαηεπφκελνη ηνπ N. 2643/1998 ζπκπιεξψλνπλ εηδηθφ Ϋληππν αέηεζεο-ππεχζπλεο
δάισζεο, πνπ παξΫρεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ νπνένπ ν ηχπνο θαζνξέδεηαη κε ηελ αξηζ.
2011647/7-12-2004 (ΦΔΚ 1857/Β‟) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο
θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, πξνθεηκΫλνπ λα δηνξηζηνχλ ά
πξνζιεθζνχλ ζηηο ζΫζεηο εξγαζέαο δεκνζέσλ ππεξεζηψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. θαη ησλ δχν βαζκψλ, πνπ Ϋρνπλ πξνθεξπρζεέ.

ηελ αέηεζε-ππεχζπλε δάισζε δειψλνπλ φια ηα ζηνηρεέα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ N.2643/1998, φπσο ηζρχεη, θαη γηα ηε κε βΪζε απηΪ κνξηνδφηεζε, θαζψο θαη
ηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζΫζεηο ηεο πξνθάξπμεο ζηηο νπνέεο επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ θαηΪ ζεηξΪ πξνηέκεζεο. Ζ ζψξεπζε ζηελ αέηεζε ζΫζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζπλεπΪγεηαη απηνδηθαέσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθένπ απφ ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα.
Ζ αέηεζε - ππεχζπλε δάισζε ησλ ππνςεθέσλ ππνβΪιιεηαη ά απνζηΫιιεηαη ηαρπδξνκηθΪ, κε
απφδεημε, ζηελ αξκφδηα ΠξσηνβΪζκηα Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2643/1998 κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαέα δεκνζέεπζε ηεο πξνθάξπμεο ζηνλ Σχπν. ΑλΪθιεζε, ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο αέηεζεο- ππεχζπλεο δάισζεο δελ επηηξΫπεηαη.
Με βΪζε ηα δεινχκελα ζηνηρεέα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γέλεηαη ε κεραλνγξαθηθά επεμεξγαζέα ησλ αηηάζεσλ θαη ζπληΪζζνληαη νη ελδεηθηηθνέ πέλαθεο βαζκνιφγεζεο κε θζέλνπζα ζεηξΪ
κνξέσλ, θαηΪ θαηεγνξέα πξνζηαζέαο. Οη πξνζηαηεπφκελνη γηα ηνπο νπνένπο, κε βΪζε ηε ζεηξΪ
ηνπο ζηνλ ελδεηθηηθφ πέλαθα βαζκνιφγεζεο, θξέλεηαη φηη κπνξνχλ λα θαηαιΪβνπλ ζΫζε εξγαζέαο,
θαινχληαη κε αλΪξηεζε ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζην θαηΪζηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ηνπ ΟΑΔΓ
λα πξνζθνκέζνπλ ά λα απνζηεέινπλ ηαρπδξνκηθΪ, κε απφδεημε, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ,
κε ηα νπνέα ηεθκεξηψλεηαη ε αθξέβεηα ησλ δεινπκΫλσλ.
Γηα ηελ αλΪξηεζε γέλεηαη δεκνζέεπζε ζε δχν εκεξάζηεο εθεκεξέδεο παλειιαδηθάο θπθινθνξέαο.
Ζ κε πξνζθφκηζε ά ε κε ηαρπδξνκηθά απνζηνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεδεηγκΫλα εληφο
ηεο αλσηΫξσ πξνζεζκέαο θαζηζηΪ απαξΪδεθηε ηελ αέηεζε. Ζ δάισζε αλαθξηβψλ ζηνηρεέσλ ζηελ
αέηεζε- ππεχζπλε δάισζε ζπλεπΪγεηαη ηελ απψιεηα ηεο πξνζηαζέαο ηνπ N. 2643/1998.
ΜεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληΪζζεηαη ν πξψηνο πέλαθαο κνξηνδφηεζεο. ΚαηΪ
ηνπ πέλαθα πξψηεο κνξηνδφηεζεο θαη εληφο δΫθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο ηειεπηαέαο δεκνζέεπζεο ζηνλ ηχπν εέλαη δπλαηά ε ππνβνιά αηηάζεσλ ζεξαπεέαο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ελψπηνλ ησλ αξκνδέσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Οη ππεξεζέεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κεηΪ ηελ εμΫηαζε
ησλ αηηάζεσλ ζεξαπεέαο, αλαζπληΪζζνπλ, εΪλ απαηηεέηαη ηνπο πέλαθεο κνξηνδφηεζεο. Οη ηειηθνέ
πέλαθεο κνξηνδφηεζεο δεκνζηνπνηνχληαη θαη δεκνζηεχνληαη θαη Ϋρνπλ ηζρχ κΫρξη ην ρξφλν Ϋθδνζεο
απφθαζεο γηα ηε λΫα πξνθάξπμε. Απφ ηνλ πέλαθα ησλ επηιαρφλησλ γέλεηαη θαη θΪζε αληηθαηΪζηαζε
ηνπνζεηεζΫληνο, εέηε χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ εξγνδφηε εέηε χζηεξα απφ αλΪθιεζε ηνπνζΫηεζεο κε
αέηεζε ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ. Σν αξγφηεξν κΫρξη 30 Ηνπλένπ θΪζε Ϋηνπο, νη ΔπηηξνπΫο ηνπ Ϊξζξνπ
9 ηνπνζεηνχλ κε απφθαζά ηνπο ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ζηηο ππφρξεεο επηρεηξάζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ά θνξεέο. Ο πέλαθαο ηνπνζεηάζεσλ γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηνλ έδην
ηξφπν θαηΪ ηνλ νπνέν γλσζηνπνηνχληαη νη πέλαθεο κνξηνδφηεζεο.
Παξαηεξήζεηο:
• Οη πξνζηαηεπφκελνη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ
Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2643/1998 ζε ζΫζε εξγαζέαο, πξνζθνκέδνπλ ζηελ Δπηηξνπά απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.
• Οη πξνζηαηεπφκελνη ηεο θαηεγνξέαο Άηνκα κε Αλαπεξέα, νη νπνένη πΪζρνπλ απφ νπνηαδάπνηε ρξφληα πλεπκαηηθά ά ςπρηθά πΪζεζε, ά βιΪβε, κεηΪ ηε δηΪζεζά ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπά
ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν.2643/1998 ζε ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε ηεο πξνθάξπμεο, πξνζθνκέδνπλ επηπιΫνλ
ζηελ αλσηΫξσ επηηξνπά βεβαίσζε φηη είλαη θαηάιιεινη, γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο απηήο,
πξνεξρφκελε απφ Γ/ληε Παλεπηζηεκηαθάο Φπρηαηξηθάο Κιηληθάο ά απφ Γ/ληε Φπρηαηξηθάο Κιηληθάο Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκεένπ ά απφ Γ/ληε Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ ηνπ Δ..Τ.
• Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ αηηάζεσλ θαη ζε απνθιεηζηηθά
πξνζεζκέα δΫθα πΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο

ζην θαηΪζηεκα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηνπ ΟΑΔΓ. Δθδίδνληαη, φκσο, κέρξη ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ επηηξέπεηαη λα εθδνζνχλ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο (παξ. 5 άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3227/2004).

5. 2
Πξφζιεςε Αηφκσλ κε Αλαπεξέα θαη πξνζψπσλ ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ
θαηεγνξηψλ ζε Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. θΪζε βαζκέδαο σο
θιεηάξσλ, λπρηνθπιΪθσλ, θαζαξηζηψλ - θαζαξηζηξηψλ, ζπξσξψλ, θεπνπξψλ
θαη ηξαπεδνθφκσλ γηα ηελ θΪιπςε ηνπ 20% ησλ θελψλ ζΫζεσλ ησλ εηδηθνηάησλ απηψλ.
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α., θΪζε βαζκέδαο, ππνρξενχληαη επηπιΫνλ
απφ ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα πνπ πξνζιακβΪλνπλ ζηηο ζΫζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο
(5.1), λα δηνξέδνπλ ά λα πξνζιακβΪλνπλ ζην Ϋλα πΫκπην (1/5) ησλ θελψλ ζΫζεσλ θιεηάξσλ, λπρηνθπιΪθσλ, θαζαξηζηψλ- θαζαξηζηξηψλ, ζπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη ηξαπεδνθφκσλ, πξνζηαηεπφκελνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΑκεΑ, Έκκεζε ΑκεΑ, Θχκαηα ΠνιΫκνπ, Αλαπάξνπο ΠνιΫκνπ, Αλαπάξνπο Πνιεκηθάο ά Δηξεληθάο Πεξηφδνπ θαη ΣΫθλα Αλαπάξσλ Αγσληζηψλ ηεο Δζληθάο Αληέζηαζεο
ηνπ Ν. 1285/1982 (ΦΔΚ 115/Α‟) θαη ΠνιπηΫθλνπο, εθφζνλ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ πξσηνδηθεένπ φπνπ δηνξέδνληαη ά πξνζιακβΪλνληαη θαη εέλαη ηθαλνέ λα εθηειΫζνπλ ηελ εξγαζέα πνπ ηνπο
αλαηέζεηαη.
Θεζκηθφ Πιαίζην:
Παξ. 6β‟ ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2643/1998, (ΦΔΚ 220 Α‟), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2
ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3051/2002 (ΦΔΚ 220/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α‟).
Κ.Τ.Α. 201164/2004 (ΦΔΚ 1857/Β‟).
Πξνυπνζέζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Όξηα ειηθίαο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Γηθαηνινγεηηθά:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Γηαδηθαζία:
Ζ δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη, νξέδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3,5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α’) θαη εέλαη ε αθφινπζε:
Οη πξνζηαηεπφκελνη ηνπ Ν. 2643/1998 ζπκπιεξψλνπλ εηδηθφ Ϋληππν αέηεζεο-ππεχζπλεο
δάισζεο, πνπ παξΫρεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ νπνένπ ν ηχπνο θαζνξέδεηαη κε ηελ αξηζκ.
2011647/7-12-2004 (ΦΔΚ 1857/Β΄) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο
θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, πξνθεηκΫλνπ λα δηνξηζηνχλ ά
πξνζιεθζνχλ ζηηο ζΫζεηο εξγαζέαο δεκνζέσλ ππεξεζηψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. θαη ησλ δχν βαζκψλ, πνπ Ϋρνπλ πξνθεξπρζεέ.
ηελ αέηεζε-ππεχζπλε δάισζε δειψλνπλ φια ηα ζηνηρεέα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκν-

γά ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2643/1998, φπσο ηζρχεη, θαη γηα ηε κε βΪζε απηΪ κνξηνδφηεζε, θαζψο θαη
ηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζΫζεηο ηεο πξνθάξπμεο ζηηο νπνέεο επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ θαηΪ ζεηξΪ πξνηέκεζεο. Ζ ζψξεπζε ζηελ αέηεζε ζΫζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζπλεπΪγεηαη απηνδηθαέσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθένπ απφ ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα.
Ζ αέηεζε - ππεχζπλε δάισζε ησλ ππνςεθέσλ ππνβΪιιεηαη ά απνζηΫιιεηαη ηαρπδξνκηθΪ, κε
απφδεημε, ζηελ αξκφδηα ΠξσηνβΪζκηα Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2643/1998 κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαέα δεκνζέεπζε ηεο πξνθάξπμεο ζηνλ Σχπν. ΑλΪθιεζε, ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο αέηεζεο- ππεχζπλεο δάισζεο δελ επηηξΫπεηαη.
Με βΪζε ηα δεινχκελα ζηνηρεέα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γέλεηαη ε κεραλνγξαθηθά επεμεξγαζέα ησλ αηηάζεσλ θαη ζπληΪζζνληαη νη ελδεηθηηθνέ πέλαθεο βαζκνιφγεζεο κε θζέλνπζα ζεηξΪ
κνξέσλ θαηΪ θαηεγνξέα πξνζηαζέαο.
Οη πξνζηαηεπφκελνη γηα ηνπο νπνένπο, κε βΪζε ηε ζεηξΪ ηνπο ζηνλ ελδεηθηηθφ πέλαθα βαζκνιφγεζεο, θξέλεηαη φηη κπνξνχλ λα θαηαιΪβνπλ ζΫζε εξγαζέαο, θαινχληαη κε αλΪξηεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζην θαηΪζηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ηνπ ΟΑΔΓ λα πξνζθνκέζνπλ ά λα
απνζηεέινπλ ηαρπδξνκηθΪ, κε απφδεημε, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ κε ηα νπνέα ηεθκεξηψλεηαη ε αθξέβεηα ησλ δεινπκΫλσλ.
Γηα ηελ αλΪξηεζε γέλεηαη δεκνζέεπζε ζε δχν εκεξάζηεο εθεκεξέδεο παλειιαδηθάο θπθινθνξέαο.
Ζ κε πξνζθφκηζε ά ε κε ηαρπδξνκηθά απνζηνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεδεηγκΫλα εληφο
ηεο αλσηΫξσ πξνζεζκέαο θαζηζηΪ απαξΪδεθηε ηελ αέηεζε. Ζ δάισζε αλαθξηβψλ ζηνηρεέσλ ζηελ
αέηεζε- ππεχζπλε δάισζε ζπλεπΪγεηαη ηελ απψιεηα ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν. 2643/1998.
ΜεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληΪζζεηαη ν πξψηνο πέλαθαο κνξηνδφηεζεο. ΚαηΪ
ηνπ πέλαθα πξψηεο κνξηνδφηεζεο θαη εληφο δΫθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο ηειεπηαέαο
δεκνζέεπζεο ζηνλ ηχπν εέλαη δπλαηά ά ππνβνιά αηηάζεσλ ζεξαπεέαο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ελψπηνλ ησλ αξκνδέσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Οη ππεξεζέεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ αηηάζεσλ ζεξαπεέαο αλαζπληΪζζνπλ, εΪλ απαηηεέηαη, ηνπο πέλαθεο κνξηνδφηεζεο.
Οη ηειηθνέ πέλαθεο κνξηδφηεζεο δεκνζηνπνηνχληαη θαη δεκνζηεχνληαη θαη Ϋρνπλ ηζρχ κΫρξη ην
ρξφλν Ϋθδνζεο απφθαζεο γηα ηε λΫα πξνθάξπμε. Απφ ηνλ πέλαθα ησλ επηιαρφλησλ γέλεηαη θαη
θΪζε αληηθαηΪζηαζε ηνπνζεηεζΫληνο, εέηε χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ εξγνδφηε εέηε χζηεξα απφ αλΪθιεζε ηνπνζΫηεζεο κε αέηεζε ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ.
Σν αξγφηεξν κΫρξη 30 Ηνπλένπ θΪζε Ϋηνπο, νη ΔπηηξνπΫο ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπνζεηνχλ κε απφθαζά ηνπο ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ζηηο ππφρξεεο επηρεηξάζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ά θνξεέο. Ο
πέλαθαο ηνπνζεηάζεσλ γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηνλ έδην ηξφπν θαηΪ ηνλ νπνέν
γλσζηνπνηνχληαη νη πέλαθεο κνξηνδφηεζεο.
Παξαηεξήζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1

5.3
Πξφζιεςε ηπθιψλ ζε Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. θΪζε βαζκέδαο
γηα ηελ θΪιπςε ηνπ 80% ησλ θελψλ ζΫζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θΫληξσλ.

Οη Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α., θΪζε βαζκέδαο, ππνρξενχληαη επηπιΫνλ
απφ ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα πνπ πξνζιακβΪλνπλ ζηηο ζΫζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο
(5.1), λα δηνξέδνπλ ά λα πξνζιακβΪλνπλ ζην 80% ησλ θελψλ ζΫζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θΫληξσλ, ηπθινχο, πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ εθπαέδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ
ππΪγνληαη ζηελ επνπηεέα ησλ Τπνπξγεέσλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, Απαζρφιεζεο
θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ. 6α‟ ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2643/1998, (ΦΔΚ 220 Α‟), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2
ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3051/2002 (ΦΔΚ 220/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α‟).
Κ.Τ.Α. 201080/2004 (ΦΔΚ 1663/Β‟).
Πξνυπνζέζεηο:
Ο δηθαηνχρνο πξΫπεη:
1. Να εέλαη ηπθιφο, πηπρηνχρνο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ
ππΪγνληαη ζηελ επνπηεέα ησλ Τπνπξγψλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
2. Να εέλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
3. Να Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθέαο ηνπ (θαηψηαην φξην ειηθέαο δηνξηζκνχ). Σν
αλψηαην φξην ειηθέαο δηνξηζκνχ Ϋρεη θαηαξγεζεέ απφ 20-9-2002.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Πηπρίν ρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ ππΪγνληαη ζηελ επνπηεέα
ησλ Τπνπξγψλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο
θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
2. ΔπηθπξσκΫλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ ή ηίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ απφ ηα νπνέα πξνθχπηεη ε
ηπρφλ εηδηθφηεηα θαη πξνυπεξεζέα ησλ ππνςεθέσλ (ηπρφλ ηέηινη θαηΪξηηζεο, εμεηδέθεπζεο, Ϊδεηα
εξγαζέαο θιπ).
4. ΑλαγλσξηζκΫλν πηπρίν μέλεο γιψζζαο (γηα φζνπο πξνζηαηεπφκελνπο εέλαη θΪηνρνη αλαγλσξηζκΫλνπ πηπρένπ μΫλεο γιψζζαο).
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ην νπνέν λα Ϋρεη εθδνζεέ εληφο ηνπ Ϋηνπο
ηεο πξνθάξπμεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ. ΔΪλ ν πξνζηαηεπφκελνο εέλαη δηαδεπγκΫλνο πξνζθνκέδεη θαη ην δηαδεπθηάξην. (δηθαζηηθά απφθαζε αλΪζεζεο επηκΫιεηαο ηΫθλσλ).
6. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ, εθφζνλ
ν πξνζηαηεπφκελνο εέλαη ειηθέαο κΫρξη 25 εηψλ θαη εέλαη Ϊγακνο, ά ιεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ
ζπδχγνπ, εθφζνλ ν πξνζηαηεπφκελνο βξέζθεηαη ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο.
7. Απφθαζε ηεο αξκφδηαο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ, κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ ηπθινχ.
8. ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. πνπ
αθνξΪ ηνλ πξνζηαηεπφκελν, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ην θνξνινγεηΫν εηζφδεκα.
9. Ηζρχνπζα θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο θάξηα αλεξγίαο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
10. Ηζρχνπζα θάξηα αλεξγίαο ζπδχγνπ (εθφζνλ εέλαη Ϊλεξγνο).
11. Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο (γηα ηνπο Ϊξξελεο) ά απνιπηάξην ζηξαηνχ (θχιιν πνξεέ-

αο), απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπφκελνο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά φηη Ϋρεη λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο.
12. Βεβαίσζε γηα ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ηπρφλ ιακβΪλεη ν πξνζηαηεπφκελνο απφ ην
Γ.Λ.Κ. ά ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξΫα θαηΪ πεξέπησζε, ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986
(ΦΔΚ 75/Α‟) φηη δελ ιακβΪλεη ζχληαμε. Ζ ππεχζπλε δάισζε πξΫπεη λα εέλαη επηθπξσκΫλε γηα ην
γλάζην ηεο ππνγξαθάο.
13. Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ κειψλ ηφζν ηεο παηξηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο φζν
θαη ηεο δηθάο ηνπο νηθνγΫλεηαο, κε ηηο νπνέεο ηα κΫιε απηΪ δειψλνπλ αθελφο φηη δελ Ϋρνπλ ζην
παξειζφλ αζθάζεη ην δηθαέσκα ππνρξεσηηθάο πξφζιεςεο ζε ζΫζε εξγαζέαο θαη αθεηΫξνπ φηη
παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν. 2643/1998 γηα ην παξφλ.
Πξνζνρή
Αλ ζηα κΫιε ησλ παξαπΪλσ νηθνγελεηψλ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ΑκεΑ, ην νπνέν πξνηέζεηαη λα
αζθάζεη ην πξνζσπνπαγΫο ηνπ δηθαέσκα ζην κΫιινλ θαη δελ παξαηηεέηαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν.
2643/1998 ππΫξ ηνπ αηηνχληνο, ζα πξΫπεη λα ππνβΪιεη ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ζα δειψλεη φηη πξνηέζεηαη ζην κΫιινλ λα αζθάζεη ην δηθαέσκΪ ηνπ απηφ θαη λα πξνζθνκέζεη απφθαζε
ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο πεξέ ηεο αλαπεξέαο ηνπ. ΔΪλ ζηελ παηξηθά νηθνγΫλεηα
ηνπ ππνςεθένπ φζν θαη ζηε δηθά ηνπ νηθνγΫλεηα ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζηαηεπφκελνη ηνπ Ν. 2643/1998 ηεο θαηεγνξέαο ΑκεΑ θαη ην δηθαέσκα πξνζηαζέαο ηνπ λφκνπ απηνχ επηζπκεέ λα αζθάζεη κφλν Ϋλαο (1) πξνζηαηεπφκελνο πξνζθνκέδεη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ
ΑκεΑ, κε ηηο νπνέεο δειψλεηαη αθελφο φηη δελ Ϋρνπλ ζην παξειζφλ αζθάζεη ην δηθαέσκα ππνρξεσηηθάο πξφζιεςεο ζε ζΫζε εξγαζέαο θαη αθεηΫξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ
Ν.2643/1998, ππΫξ ηνπ αηηνχληνο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πξφζιεςε.
Οη ππεχζπλεο απηΫο δειψζεηο ππνβΪιινληαη πξνθεηκΫλνπ ν πξνζηαηεπφκελνο- αηηψλ, λα
ππαρζεέ θαη ζε δεχηεξε θαηεγνξέα (Έκκεζε ΑκεΑ) θαη λα ηχρεη ηεο πξνζαχμεζεο κνξέσλ θαηΪ
πνζνζηφ 20%.
14. ΔΪλ ν ππνςάθηνο εθηφο απφ ηελ ηπθιφηεηα επηθαιείηαη δεχηεξε ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο, πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβεη ηελ πξνζαχμεζε κνξέσλ θαηΪ πνζνζηφ 20% ηεο
παξαγξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2643/1998, ζα πξΫπεη αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα πξνζηαζέαο
πνπ επηθαιεέηαη λα πξνζθνκέζεη ηα παξαθΪησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ:

Καηεγνξία ηέθλσλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ- Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο
παηξηθάο νηθνγΫλεηαο.

Καηεγνξία έκκεζε ΑκεΑ- Απφθαζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο Αλαπεξέαο ηνπ
Η.Κ.Α., κε ηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη ε πΪζεζε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ πξνζψπνπ απφ ην
νπνέν ν πξνζηαηεπφκελνο αληιεέ δεχηεξε ά ηξέηε θαηεγνξέα πξνζηαζέαο.

Καηεγνξία Δζληθήο Αληίζηαζεο- Βεβαέσζε Δπηηξνπάο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ Δζληθάο Άκπλαο
(ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ) ά Δπηηξνπψλ ηνπ Π.Γ. 379/1983 (ΦΔΚ 136/Α‟).

Καηεγνξία Αλαπήξσλ Πνιέκνπ, ηέθλσλ θιπ- Βεβαέσζε Δπηηξνπάο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ
Δζληθάο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ). -Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ αλαπάξσλ ά ζπκΪησλ πνιΫκνπ, ζχκθσλα κε ην
Ν.1487/1950, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ην ηΫθλν αλαπάξνπ ά ζχκαηνο πνιΫκνπ δελ Ϋρεη ην
έδην απνθαηαζηαζεέ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1487/1950.

Γηαδηθαζία:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε Θεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Παξαηεξήζεηο:
• Οη πξνζηαηεπφκελνη πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπο απφ ηελ επηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ
Ν.2643/1998 ζε ζΫζε εξγαζέαο, πξνζθνκέδνπλ ζηελ επηηξνπά απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.
• Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ αηηάζεσλ θαη ζε απνθιεηζηηθά
πξνζεζκέα δΫθα πΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο
ζην θαηΪζηεκα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηνπ ΟΑΔΓ. Δθδίδνληαη, φκσο, κέρξη ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ επηηξέπεηαη λα εθδνζνχλ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο (παξ. 5 άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3227/2004).

5.4
Πξφζιεςε πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 8 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ
Ν.2643/1998, δειαδά:
α) νη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνέ,
β) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλάθνπλ ζην θξΪηνο ά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ά
ην θξΪηνο θαηΫρεη ην 51% ηνπιΪρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαένπ,
γ) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηα νπνέα εέηε αλάθνπλ ζηνπο παξαπΪλσ θνξεέο ησλ πεξηπηψζεσλ α‟ θαη
β‟, ά ζηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ά ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θΪζε βαζκέδαο, ά ζηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., ά ζηηο ηνπηθΫο ελψζεηο δάκσλ θαη θνηλνηάησλ, εέηε επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξεέο απηνχο, θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηελ
εμαέξεζε φζσλ εκθαλέδνπλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο αξλεηηθφ απνηΫιεζκα (δεκέα) ζηηο δχν ακΫζσο
πξνεγνχκελεο απφ ην Ϋηνο ηεο πξνθάξπμεο ρξάζεηο, ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2643/1998, ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%).
Σν πνζνζηφ απηφ θαηαλΫκεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξέεο πξνζψπσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1,
κε ηελ αθφινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο:
 πνζνζηφ 3% ζηελ θαηεγνξέα ΑκεΑ
 πνζνζηφ 2% ζηελ θαηεγνξέα Πνιχηεθλνη
 πνζνζηφ 2% ζηελ θαηεγνξέα Σξέηεθλνη
 πνζνζηφ 1% ζηελ θαηεγνξέα Έκκεζε ΑκεΑ
 πνζνζηφ 1% ζηελ θαηεγνξέα Δζληθάο Αληέζηαζεο
 πνζνζηφ 1% ζηελ θαηεγνξέα Αλαπάξσλ ΠνιΫκνπ
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ.1, πεξέπησζε Β‟ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο αληηθαηαζηΪζεθε
κε ηελ παξ. 4β‟ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ.3454/2006 (ΦΔΚ 75/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α‟).
Πξνυπνζέζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Όξηα ειηθίαο πξφζιεςεο

Χο φξηα ειηθέαο πξφζιεςεο νξέδνληαη ην 21ν Ϋηνο (θαηψηαην) θαη ην 45ν Ϋηνο (αλψηαην)
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ θαη ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη ε ηπρφλ εηδηθφηεηα θαη πξνυπεξεζέα ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
3. Αληέγξαθν ηεο δάισζεο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο ά βεβαέσζε
ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. φηη δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ δάισζε εηζνδάκαηνο.
4. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγέαο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπφκελνο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά φηη Ϋρεη λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο.
5. Βεβαέσζε γηα ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ηπρφλ ιακβΪλεη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ
ΚξΪηνπο ά ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξΫα, θαηΪ πεξέπησζε, ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.
1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α‟) φηη δελ ιακβΪλεη ζχληαμε.
6. Απφθαζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο αλαπεξέαο ηνπ ΗΚΑ, ζχκθσλα κε ην
Ϊξζξν 18 παξ. 2 ηνπ Ν. 2736/1999, κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδεηαη ε ρξφληα ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά
ά ςπρηθά πΪζεζε ά βιΪβε ηνπ αηηνχληνο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ.
7. ΔηδηθΪ, ηα ΑκεΑ ηα νπνέα πΪζρνπλ απφ νπνηαδάπνηε ρξφληα πλεπκαηηθά ά ςπρηθά πΪζεζε
ά βιΪβε, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέδνπλ, επηπιΫνλ, πηζηνπνηεηηθφ φηη εέλαη θαηΪιιεια γηα ηε ζΫζε ά γηα ηηο ζΫζεηο ηεο πξνθάξπμεο, ην νπνέν εθδέδεηαη απφ Γηεπζπληά Κιηληθάο αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ.
8. ΚΪξηα αλεξγέαο απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη ε εγγξαθά ηνπ ζηα κεηξψα αλΫξγσλ αλαπάξσλ
ηνπ ΟΑΔΓ ά βεβαέσζε εγγξαθάο ηνπ ζηα κεηξψα αλΫξγσλ αλαπάξσλ ηνπ ΟΑΔΓ.
9. ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηεο αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
10. ε πεξέπησζε πξνζηαζέαο πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ηεο έδηαο νηθνγΫλεηαο, ν αηηψλ ηελ
πξνζηαζέα πξΫπεη λα ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά ππεχζπλεο δειψζεηο πεξέ παξαηηάζεσο απφ ηελ
πξνζηαζέα ηνπ λφκνπ ησλ ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ.
11.πνηνο επηθαιεέηαη πξνζαχμεζε κνξέσλ ιφγσ ηνπ φηη εέλαη θΪηνρνο αλαγλσξηζκΫλνπ
πηπρένπ μΫλεο γιψζζαο, νθεέιεη λα πξνζθνκέζεη αληέγξαθν ηνπ πηπρένπ απηνχ.
12. Βεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ θαηΪ ην Ν. 1487/1950 απνθαηΪζηαζε ησλ αλαπάξσλ ά
ζπκΪησλ πνιΫκνπ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ν αλΪπεξνο, ην ηΫθλν αλΪπεξνπ πνιΫκνπ ά
ην ζχκα πνιΫκνπ, δελ Ϋρεη απνθαηαζηαζεέ νχηε ν έδηνο, νχηε Ϊιιν κΫινο ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ κε ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
13. ΚΪξηα αλεξγέαο ηνπ Ϋηεξνπ ζπδχγνπ, εθφζνλ εέλαη Ϊλεξγνο.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη λα πξνζιεθζνχλ ζηηο πξνθεξπζζφκελεο ζΫζεηο εξγαζέαο ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ θαη θνξΫσλ ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998, κΫζα ζε
απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαέα δεκνζέεπζε ηεο πξνθάξπμεο ζηνλ
ηχπν, ππνβΪιινπλ Ϋληππεο αηηάζεηο- ππεχζπλεο δειψζεηο, παξερφκελεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζηηο νπνέεο δειψλνπλ φια ηα ζηνηρεέα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ έδηνπ λφκνπ
θαη γηα ηε κε βΪζε απηΪ κνξηνδφηεζε. Οη αηηάζεηο ππεχζπλεο - δειψζεηο ππνβΪιινληαη ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ πξνθάξπμε Τπεξεζέεο ηνπ ΟΑΔΓ. Οη ελδηαθεξφκελνη Ϋρνπλ δηθαέσκα ππνβνιάο
αέηεζεο- ππεχζπλεο δάισζεο ζε ηξεηο θαηΪ αλψηαην φξην Τπεξεζέεο ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ Ϋρνπλ πξνβεέ ζε πξνθάξπμε, θαη‟ επηινγά ηνπο. ΑλΪθιεζε ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο αέηεζεο ππεχζπλεο -δάισζεο δελ επηηξΫπεηαη.
Με βΪζε ηα δεινχκελα ησλ ελδηαθεξφκελσλ γέλεηαη ε κεραλνγξαθηθά επεμεξγαζέα ησλ αη-

ηάζεσλ θαη ζπληΪζζνληαη νη ελδεηθηηθνέ πέλαθεο βαζκνιφγεζεο κε θζέλνπζα ζεηξΪ κνξέσλ, θαηΪ
θαηεγνξέα πξνζηαζέαο.
Οη πξνζηαηεπφκελνη γηα ηνπο νπνένπο, κε βΪζε ηε ζεηξΪ ηνπο ζηνλ ελδεηθηηθφ πέλαθα βαζκνιφγεζεο, θξέλεηαη φηη κπνξνχλ λα θαηαιΪβνπλ ζΫζε εξγαζέαο, θαινχληαη κε αλΪξηεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζην θαηΪζηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ηνπ ΟΑΔΓ λα πξνζθνκέζνπλ ά λα
απνζηεέινπλ ηαρπδξνκηθΪ, κε απφδεημε, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, κε ηα νπνέα ηεθκεξηψλεηαη ε αθξέβεηα ησλ δεινπκΫλσλ ζηνηρεέσλ.
Γηα ηελ αλΪξηεζε γέλεηαη δεκνζέεπζε ζε δχν εκεξάζηεο εθεκεξέδεο παλειιαδηθάο θπθινθνξέαο.
ΜεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληΪζζεηαη ν πξψηνο πέλαθαο κνξηνδφηεζεο πνπ
πεξηιακβΪλεη αξηζκφ πξνζηαηεπφκελσλ αληέζηνηρν πξνο ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζΫζεηο θαη ηζΪξηζκνπο επηιαρφληεο, κε θζέλνπζα ζεηξΪ κνξέσλ, ρσξηζηΪ θαηΪ θαηεγνξέα πξνζηαζέαο. ΠαξΪιιεια, αλαθνηλψλεηαη θαη ε βαζκνινγέα ησλ ινηπψλ αηηνχλησλ. Ζ δεκνζηνπνέεζε ηνπ πέλαθα γέλεηαη κε αλΪξηεζά ηνπ ζην θαηΪζηεκα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηνπ ΟΑΔΓ θαη κε ζρεηηθά δεκνζέεπζε γηα ηελ αλΪξηεζε ζε ηξεηο εκεξάζηεο εθεκεξέδεο παλειιαδηθάο θπθινθνξέαο θαη ζε κηα ηνπηθά εθεκεξέδα εκεξάζηα ά εβδνκαδηαέα.
ΚαηΪ ηνπ πέλαθα πξψηεο κνξηνδφηεζεο θαη εληφο δΫθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο ηειεπηαέαο δεκνζέεπζεο ζηνλ ηχπν εέλαη δπλαηά ε ππνβνιά αηηάζεσλ ζεξαπεέαο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκΫλνπο ελψπηνλ ησλ αξκνδέσλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ. Οη ππεξεζέεο ηνπ ΟΑΔΓ κεηΪ ηελ
εμΫηαζε ησλ αηηάζεσλ ζεξαπεέαο, αλαζπληΪζζνπλ, εΪλ απαηηεέηαη, ηνπο πέλαθεο κνξηνδφηεζεο.
Οη ηειηθνέ πέλαθεο Ϋρνπλ ηζρχ κΫρξη ην ρξφλν Ϋθδνζεο απφθαζεο γηα ηε λΫα πξνθάξπμε. Απφ
ηνλ πέλαθα ησλ επηιαρφλησλ γέλεηαη θαη θΪζε αληηθαηΪζηαζε ηνπνζεηεζΫληνο, εέηε χζηεξα απφ
αέηεζε ηνπ εξγνδφηε εέηε χζηεξα απφ αλΪθιεζε ηνπνζΫηεζεο κε αέηεζε ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ.
Σν αξγφηεξν κΫρξη 30 Ηνπλένπ θΪζε Ϋηνπο, νη ΔπηηξνπΫο ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπνζεηνχλ κε απφθαζά ηνπο ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ζηηο ππφρξεεο επηρεηξάζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ά θνξεέο. Ο
πέλαθαο ηνπνζεηάζεσλ γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηνλ έδην ηξφπν κε ηνλ νπνέν
γλσζηνπνηνχληαη νη πέλαθεο κνξηνδφηεζεο.
Παξαηεξήζεηο:
Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκίδνληαη κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ αηηάζεσλ θαη ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο.
Δθδίδνληαη, φκσο, κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, εθηφο εθεέλσλ
πνπ επηηξΫπεηαη λα εθδνζνχλ θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο αλσηΫξσ πξνζεζκέαο. (παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 11
ηνπ Ν.3227/2004).

5. 5
Πξφζιεςε Αηφκσλ κε Αλαπεξέα θαη πξνζψπσλ ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ
θαηεγνξηψλ, σο θιεηάξσλ, λπρηνθπιΪθσλ, θαζαξηζηψλ - θαζαξηζηξηψλ,
ζπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη ηξαπεδνθφκσλ, ζε νξγαληζκνχο θνηλάο σθΫιεηαο,
ηξΪπεδεο θαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
Οη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, νη ηξάπεδεο θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ
αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 8 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.2643/1998, δειαδά:

α) νη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνέ,
β) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλάθνπλ ζην θξΪηνο ά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ά
ην θξΪηνο θαηΫρεη ην 51% ηνπιΪρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαένπ,
γ) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηα νπνέα εέηε αλάθνπλ ζηνπο παξαπΪλσ θνξεέο ησλ πεξηπηψζεσλ α‟
θαη β‟, ά ζηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ά ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θΪζε βαζκέδαο, ά ζηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., ά ζηηο ηνπηθΫο ελψζεηο δάκσλ θαη θνηλνηάησλ, εέηε
επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξεέο απηνχο, θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ππνρξενχληαη, εθηφο απφ ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα πνπ νη θνξεέο απηνέ πξνζιακβΪλνπλ, θαηΪ ην αλαινγνχλ πνζνζηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ
Ν.2643/1998 (φπσο Ϋρεη αλαθεξζεέ ζηελ ελφηεηα 5.4), λα πξνζιακβάλνπλ επηπιένλ ζην 1/5
ησλ θελψλ ζέζεσλ θιεηήξσλ, λπρηνθπιάθσλ, θαζαξηζηψλ- θαζαξηζηξηψλ, ζπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη ηξαπεδνθφκσλ, κεηαμχ Ϊιισλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ ην Ν.2643/1998 θαηεγνξηψλ
πξνζψπσλ θαη Άηνκα κε Αλαπεξία, εθφζνλ θαηνηθνχλ ζηελ ΠεξηθΫξεηα φπνπ πξνζιακβΪλνληαη θαη εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζνπλ ηελ εξγαζέα πνπ ηνπο αλαηέζεηαη.
Θεζκηθφ Πιαίζην:
Παξ. 5β‟ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α‟).
Πξνυπνζέζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Όξηα ειηθίαο πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ
ξηα ειηθέαο πξφζιεςεο 21ν - 45ν Ϋηνο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ θαη ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη ε ηπρφλ εηδηθφηεηα θαη πξνυπεξεζέα ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
3. Αληέγξαθν ηεο δάισζεο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο ά βεβαέσζε
ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. φηη δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ δάισζε εηζνδάκαηνο.
4. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγέαο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπφκελνο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά φηη Ϋρεη λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο.
5. Βεβαέσζε γηα ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ηπρφλ ιακβΪλεη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ
ΚξΪηνπο ά ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξΫα, θαηΪ πεξέπησζε, ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ λ.
1599/1986 φηη δελ ιακβΪλεη ζχληαμε.
6. Απφθαζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο αλαπεξέαο ηνπ ΗΚΑ, ζχκθσλα κε ην
Ϊξζξν 18 παξ. 2 ηνπ Ν. 2736/1999, κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδεηαη ε ρξφληα ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά
ά ςπρηθά πΪζεζε ά βιΪβε ηνπ αηηνχληνο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ.
7. ΔηδηθΪ, ηα ΑκεΑ ηα νπνέα πΪζρνπλ απφ νπνηαδάπνηε ρξφληα πλεπκαηηθά ά ςπρηθά πΪζεζε
ά βιΪβε, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέδνπλ, επηπιΫνλ, πηζηνπνηεηηθφ φηη εέλαη θαηΪιιεια γηα ηε ζΫζε ά γηα ηηο ζΫζεηο ηεο πξνθάξπμεο, ην νπνέν εθδέδεηαη απφ Γηεπζπληά Κιηληθάο αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκεένπ.
8. ΚΪξηα αλεξγέαο απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη ε εγγξαθά ηνπ ζηα κεηξψα αλΫξγσλ αλαπάξσλ
ηνπ ΟΑΔΓ ά βεβαέσζε εγγξαθάο ηνπ ζηα κεηξψα αλΫξγσλ αλαπάξσλ ηνπ ΟΑΔΓ.
9. ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηεο αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
10. ε πεξέπησζε πξνζηαζέαο πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ηεο έδηαο νηθνγΫλεηαο, ν αηηψλ ηελ

πξνζηαζέα πξΫπεη λα ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά ππεχζπλεο δειψζεηο πεξέ παξαηηάζεσο απφ ηελ
πξνζηαζέα ηνπ λφκνπ ησλ ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ.
11.Οπνηνο επηθαιεέηαη πξνζαχμεζε κνξέσλ ιφγσ ηνπ φηη εέλαη θΪηνρνο αλαγλσξηζκΫλνπ
πηπρένπ μΫλεο γιψζζαο, νθεέιεη λα πξνζθνκέζεη αληέγξαθν ηνπ πηπρένπ απηνχ.
12. Βεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ θαηΪ ην Ν. 1487/1950 απνθαηΪζηαζε ησλ αλαπάξσλ ά
ζπκΪησλ πνιΫκνπ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ν αλΪπεξνο, ην ηΫθλν αλΪπεξνπ πνιΫκνπ ά
ην ζχκα πνιΫκνπ, δελ Ϋρεη απνθαηαζηαζεέ νχηε ν έδηνο, νχηε Ϊιιν κΫινο ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ κε ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
13. ΚΪξηα αλεξγέαο ηνπ Ϋηεξνπ ζπδχγνπ, εθφζνλ εέλαη Ϊλεξγνο.
Γηαδηθαζία:
Ζ δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη εέλαη απηά πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 7
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3227/2004, δειαδά, ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.4.
Παξαηεξήζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.4

5.6
Πξφζιεςε ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ ζε θνξεέο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκΫα.
Οη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, νη ηξάπεδεο θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ
αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 8 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.2643/1998, δειαδά:
α) νη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνέ,
β) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλάθνπλ ζην θξΪηνο ά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ά
ην θξΪηνο θαηΫρεη ην 51% ηνπιΪρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαένπ,
γ) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηα νπνέα εέηε αλάθνπλ ζηνπο παξαπΪλσ θνξεέο ησλ πεξηπηψζεσλ α‟
θαη β‟, ά ζηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ά ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θΪζε βαζκέδαο, ά ζηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., ά ζηηο ηνπηθΫο ελψζεηο δάκσλ θαη θνηλνηάησλ, εέηε
επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξεέο απηνχο, θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, ππνρξενχληαη, επηπιένλ απφ ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα πνπ νη θνξεέο απηνέ πξνζιακβΪλνπλ, θαηΪ ην αλαινγνχλ πνζνζηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ
Ν.2643/1998 (φπσο Ϋρεη αλαθεξζεέ ζηελ ελφηεηα 5.4), λα πξνζιακβάλνπλ ζην 80% ησλ θελψλ
ζέζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ ηπθινχο πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ
εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ. 5α‟ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α‟).
Κ.Τ.Α. 201080/1-11-2004 (ΦΔΚ 1663/Β‟).
Πξνυπνζέζεηο:
Ο δηθαηνχρνο πξΫπεη:
1. Να εέλαη ηπθιφο, πηπρηνχρνο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ
ππΪγνληαη ζηελ επνπηεέα ησλ Τπνπξγψλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, Απαζρφιεζεο θαη

Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
2. Να εέλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
Όξηα ειηθίαο πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ
ξηα ειηθέαο πξφζιεςεο 21ν - 45ν Ϋηνο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Πηπρίν ρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ ππΪγνληαη ζηελ επνπηεέα
ησλ Τπνπξγψλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο
θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
2. ΔπηθπξσκΫλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ ή ηίηιν ζπνπδψλ θαη ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ απφ ηα νπνέα πξνθχπηεη ε ηπρφλ εηδηθφηεηα θαη πξνυπεξεζέα ηνπο (ηπρφλ ηέηινη θαηΪξηηζεο, εμεηδέθεπζεο, Ϊδεηα εξγαζέαο θιπ).
4. ΑλαγλσξηζκΫλν πηπρίν μέλεο γιψζζαο (γηα φζνπο πξνζηαηεπφκελνπο εέλαη θΪηνρνη αλαγλσξηζκΫλνπ πηπρένπ μΫλεο γιψζζαο).
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ην νπνέν λα Ϋρεη εθδνζεέ εληφο ηνπ Ϋηνπο
ηεο πξνθάξπμεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ πξνζηαηεπνκΫλνπ. ΔΪλ ν πξνζηαηεπφκελνο εέλαη δηαδεπγκΫλνο πξνζθνκέδεη θαη ην δηαδεπθηάξην. (δηθαζηηθά απφθαζε αλΪζεζεο επηκΫιεηαο ηΫθλσλ).
6. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ, εθφζνλ
ν πξνζηαηεπφκελνο εέλαη ειηθέαο κΫρξη 25 εηψλ θαη εέλαη Ϊγακνο, ά ιεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ
ζπδχγνπ, εθφζνλ ν πξνζηαηεπφκελνο βξέζθεηαη ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο.
7. Απφθαζε ηεο αξκφδηαο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ, κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ ηπθινχ.
8. ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. πνπ
αθνξΪ ηνλ πξνζηαηεπφκελν, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ην θνξνινγεηΫν εηζφδεκα.
9. Ηζρχνπζα θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο θάξηα αλεξγίαο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ.
10. Ηζρχνπζα θάξηα αλεξγίαο ζπδχγνπ (εθφζνλ εέλαη Ϊλεξγνο).
11. Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο (γηα ηνπο Ϊξξελεο) ά απνιπηάξην ζηξαηνχ (θχιιν πνξεέαο), απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζηαηεπφκελνο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθΫο ηνπ
ππνρξεψζεηο ά φηη Ϋρεη λφκηκα απαιιαγεέ απφ απηΫο.
12. Βεβαίσζε γηα ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ηπρφλ ιακβΪλεη ν πξνζηαηεπφκελνο απφ ην
Γ.Λ.Κ. ά ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξΫα θαηΪ πεξέπησζε, ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986
(ΦΔΚ 75/Α‟) φηη δελ ιακβΪλεη ζχληαμε. Ζ ππεχζπλε δάισζε πξΫπεη λα εέλαη επηθπξσκΫλε γηα ην
γλάζην ηεο ππνγξαθάο.
13. Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ κειψλ ηφζν ηεο παηξηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο φζν
θαη ηεο δηθάο ηνπο νηθνγΫλεηαο, κε ηηο νπνέεο ηα κΫιε απηΪ δειψλνπλ αθελφο φηη δελ Ϋρνπλ ζην
παξειζφλ αζθάζεη ην δηθαέσκα ππνρξεσηηθάο πξφζιεςεο ζε ζΫζε εξγαζέαο θαη αθεηΫξνπ φηη
παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν. 2643/1998 γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πξφζιεςε.
Πξνζνρή
Αλ ζηα κΫιε ησλ παξαπΪλσ νηθνγελεηψλ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ΑκεΑ, ην νπνέν πξνηέζεηαη λα
αζθάζεη ην πξνζσπνπαγΫο ηνπ δηθαέσκα ζην κΫιινλ θαη δελ παξαηηεέηαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν.
2643/1998 ππΫξ ηνπ αηηνχληνο, πξΫπεη λα ππνβΪιεη ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ζα δειψλεη
φηη πξνηέζεηαη ζην κΫιινλ λα αζθάζεη ην δηθαέσκΪ ηνπ απηφ θαη λα πξνζθνκέζεη απφθαζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο γηα ηελ αλαπεξέα ηνπ. ΔΪλ ζηελ παηξηθά νηθνγΫλεηα ηνπ ππνςεθένπ φζν θαη ζηε δηθά ηνπ νηθνγΫλεηα ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζηαηεπφκελνη ηνπ

Ν. 2643/1998 ηεο θαηεγνξέαο ΑκεΑ θαη ην δηθαέσκα πξνζηαζέαο ηνπ λφκνπ απηνχ επηζπκεέ λα
αζθάζεη κφλν Ϋλαο (1) πξνζηαηεπφκελνο πξνζθνκέδεη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ινηπψλ ΑκεΑ, κε
ηηο νπνέεο δειψλεηαη αθελφο φηη δελ Ϋρνπλ ζην παξειζφλ αζθάζεη ην δηθαέσκα ππνρξεσηηθάο
πξφζιεςεο ζε ζΫζε εξγαζέαο θαη αθεηΫξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ Ν.2643/1998,
ππΫξ ηνπ αηηνχληνο ζηε ζπγθεθξηκΫλε πξφζιεςε.
Οη ππεχζπλεο απηΫο δειψζεηο ππνβΪιινληαη πξνθεηκΫλνπ ν πξνζηαηεπφκελνο- αηηψλ λα
ππαρζεέ θαη ζε δεχηεξε θαηεγνξέα (Έκκεζε ΑκεΑ) θαη λα ηχρεη ηεο πξνζαχμεζεο κνξέσλ θαηΪ
πνζνζηφ 20%.
14. ΔΪλ ν ππνςάθηνο εθηφο απφ ηελ ηπθιφηεηα επηθαιείηαη δεχηεξε ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο, πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβεη ηελ πξνζαχμεζε κνξέσλ θαηΪ πνζνζηφ 20% ηεο
παξαγξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2643/1998, ζα πξΫπεη αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα πξνζηαζέαο
πνπ επηθαιεέηαη λα πξνζθνκέζεη ηα παξαθΪησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ:

Καηεγνξία ηέθλσλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ- Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο
παηξηθάο νηθνγΫλεηαο.

Καηεγνξία έκκεζε ΑκεΑ- Απφθαζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο Αλαπεξέαο ηνπ
Η.Κ.Α., κε ηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε πΪζεζε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπ πξνζψπνπ απφ ην
νπνέν ν πξνζηαηεπφκελνο αληιεέ δεχηεξε ά ηξέηε θαηεγνξέα πξνζηαζέαο.

Καηεγνξία Δζληθήο Αληίζηαζεο- Βεβαέσζε Δπηηξνπάο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ Δζληθάο Άκπλαο
(ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ) ά Δπηηξνπψλ ηνπ Π.Γ. 379/1983 (ΦΔΚ 136/Α‟).

Καηεγνξία Αλαπήξσλ Πνιέκνπ, ηέθλσλ θιπ- Βεβαέσζε Δπηηξνπάο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ
Δζληθάο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ/ΓΔΠΑΘΑ). -Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ αλαπάξσλ ά ζπκΪησλ πνιΫκνπ, ζχκθσλα κε ην
Ν.1487/1950, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ην ηΫθλν αλαπάξνπ ά ζχκαηνο πνιΫκνπ δελ Ϋρεη ην
έδην απνθαηαζηαζεέ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 1487/1950.
Γηαδηθαζία:
Ζ δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη εέλαη απηά πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 7
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3227/2004, δειαδά ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.4.
Παξαηεξήζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.4

5.7
Πξφζιεςε ΑκεΑ θαη ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ σο Γηθεγφξσλ,
ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 8 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.
2643/1998, δειαδά:
α) νη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνέ,
β) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλάθνπλ ζην θξΪηνο ά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ά

ην θξΪηνο θαηΫρεη ην 51% ηνπιΪρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαένπ,
γ) ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηα νπνέα εέηε αλάθνπλ ζηνπο παξαπΪλσ θνξεέο ησλ πεξηπηψζεσλ α‟
θαη β‟, ά ζηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ά ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θΪζε βαζκέδαο, ά ζηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., ά ζηηο ηνπηθΫο ελψζεηο δάκσλ θαη θνηλνηάησλ, εέηε
επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξεέο απηνχο, θαηΪ 50% ηνπιΪρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ σο δηθεγφξνπο, πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ηνπ
Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2643/1998, φπσο ηζρχεη, ζε πνζνζηφ 8% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθεγφξσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε λνκηθά ηνπο ππεξεζέα.
Απφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 8%, ην 3% αληηζηνηρεί ζε Άηνκα κε Αλαπεξία.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟).
Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31/Α‟).
Πξνυπνζέζεηο:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.1
Όξηα ειηθίαο πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ
ξηα ειηθέαο πξφζιεςεο 21ν - 45ν Ϋηνο.
Γηθαηνινγεηηθά:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.4
Γηαδηθαζία:
Ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζηε ζεκαηηθά ελφηεηα 5.4
Παξαηεξήζεηο:
Γελ Ϋρεη εθδνζεέ ζρεηηθά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη πξνθάξπμε απφ ην 2002

5.8
Πξφζιεςε ΑκεΑ θαη ινηπψλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πξνζψπσλ ζε θνξεέο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκΫα.
Οη Δπηρεηξάζεηο ά εθκεηαιιεχζεηο, ειιεληθΫο ά μΫλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ΔιιΪδα κε νπνηαδάπνηε κνξθά, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθΫο ηνπο εηαηξεέεο, εθφζνλ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ
πΪλσ απφ πελάληα (50) Ϊηνκα, ππνρξενχληαη λα πξνζιακβΪλνπλ πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα
ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2643/1998, ζε πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%) επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο ά ηεο εθκεηΪιιεπζεο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε απηά νη επηρεηξάζεηο ά εθκεηαιιεχζεηο πνπ εκθαλέδνπλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο αξλεηηθφ απνηΫιεζκα (δεκέα)
ζηηο δχν ακΫζσο πξνεγνχκελεο απφ ην Ϋηνο ηεο πξνθάξπμεο ρξάζεηο.
Σν πνζνζηφ 8% θαηαλΫκεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξέεο πξνζψπσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1
ηνπ Ν.2643/1998 κε ηελ αθφινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο:
πνζνζηφ 2% ζηελ θαηεγνξέα ΑκεΑ
πνζνζηφ 3% ζηελ θαηεγνξέα Πνιχηεθλνη
πνζνζηφ 3% ζηελ θαηεγνξέα Σξέηεθλνη
πνζνζηφ 1% ζηελ θαηεγνξέα Έκκεζε ΑκεΑ
πνζνζηφ 1% ζηελ θαηεγνξέα Δζληθάο Αληέζηαζεο
πνζνζηφ 1% ζηελ θαηεγνξέα Αλαπάξσλ ΠνιΫκνπ

Θεζκηθφ Πιαίζην:
Παξ.1, πεξ. Α‟ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟), φπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ηελ
παξ. 4β‟, Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3454/2006 (ΦΔΚ 75/Α‟).
Παξαηεξήζεηο:
Γελ Ϋρεη εθδνζεέ ζρεηηθά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη πξνθάξπμε απφ ην 2002

5. 9
ΠξνγξΪκκαηα Δζληθάο Πνιηηηθάο γηα επηδφηεζε ΝΫσλ ΘΫζεσλ Δξγαζέαο &
ΝΫσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Αηφκσλ κε Αλαπεξέα
Απφ ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) πινπνηνχληαη πξνγξΪκκαηα Δζληθάο Πνιηηηθάο γηα επηδφηεζε α) ΝΫσλ ΘΫζεσλ Δξγαζέαο & β) ΝΫσλ Διεχζεξσλ
Δπαγγεικαηηψλ Αηφκσλ κε Αλαπεξέα, σο αθνινχζσο:

5.9.1.

Πξφγξακκα Δπηδφηεζεο ΝΫσλ ΘΫζεσλ Δξγαζέαο

Φνξέαο: Ο.Α.Δ.Γ.
Θεζκηθφ πιαίζην: πσο νξέδεηαη θαη‟ Ϋηνο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κε ζρεηηθά ππνπξγηθά απφθαζε
Λήμε παξνρήο: ΜΫρξη ηελ θΪιπςε ησλ ζΫζεσλ
Σα πξνγξΪκκαηα επηδφηεζεο ΝΫσλ ΘΫζεσλ Δξγαζέαο πεξηιακβΪλνπλ:
Πξφγξακκα πιήξνπο απαζρφιεζεο ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο
Γηάξθεηα επηρνξήγεζεο: 36 κήλεο κε ηελ ππνρξΫσζε ν εξγνδφηεο λα απαζρνιάζεη ην
Ϊηνκν Ϊιινπο 12 κάλεο ρσξέο επηρνξάγεζε.
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 25 Eπξψ γηα θΪζε εκΫξα απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ θαη γηα ηνπο 36
κάλεο
Πξνζαχμεζε:1,50 επξψ εάλ ην άηνκν είλαη γπλαίθα
Πξφγξακκα κεξηθήο απαζρφιεζεο ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο,
Γηάξθεηα επηρνξήγεζεο: 36 κήλεο κε ηελ ππνρξΫσζε ν εξγνδφηεο λα απαζρνιάζεη ην
Ϊηνκν Ϊιινπο 12 κάλεο ρσξέο επηρνξάγεζε.
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 15 Eπξψ γηα θΪζε εκΫξα απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ θαη γηα ηνπο 36
κάλεο.
Πξφγξακκα Πιήξνπο Απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
γηα ηελ επηρνξάγεζε Δπηρεηξάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επνρηαθά βΪζε (ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο, θιπ) .
Γηάξθεηα επηρνξήγεζεο: 4 κάλεο ην θαηψηεξν Ϋσο 9 κάλεο ην αλψηεξν.
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 25 Eπξψ γηα θΪζε εκΫξα απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ.
Πεξίνδνο Πξνζαξκνγήο
Σν πξψην ηξέκελν απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ αηφκνπ ζεσξεέηαη πεξίνδνο πξνζαξκνγήο. Ο
εξγνδφηεο ζην δηΪζηεκα απηφ ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην Ϊηνκν ζην αληηθεέκελν απαζρφιεζάο ηνπ θαη λα ην βνεζάζεη λα εληαρζεέ νκαιΪ ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα θαη γη‟ απηΫο ηηο ελΫξ-

γεηεο επηρνξεγεέηαη κε ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) Eπξψ.

5.9.2.

Πξφγξακκα επηρνξάγεζεο ΝΫσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ

Φνξέαο: ΟΑΔΓ
Θεζκηθφ πιαίζην: πσο νξέδεηαη θαη‟ Ϋηνο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κε ζρεηηθά ππνπξγηθά απφθαζε
Πνζφ επηρνξήγεζεο
16.600 Δπξψ Ϋσο 18.100 Eπξψ, ην νπνέν αλαιχεηαη σο εμάο:
1νο ρξφλνο: 10.800 Δπξψ εθ ησλ νπνέσλ ηα 5.000 επξψ θαηαβΪιινληαη σο πξνθαηαβνιά
πξνθεηκΫλνπ λα κπνξΫζεη ν λΫνο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο (Ν.Δ.Δ.) λα αληαπνθξηζεέ ζηα πξψηα
νξγαλσηηθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηεο επηρεέξεζεο θαη ην ππφινηπν πνζφ θαηαβΪιιεηαη ζε δχν
ηζφπνζεο εμακεληαέεο δφζεηο.
2νο ρξφλνο: 5.800 Eπξψ
Πξνζαχμεζε:1.500 Δπξψ,εΪλ ν Ν.Δ.Δ. εέλαη:
• Άηνκν κε αλαπεξέα, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 60%
• Γπλαέθα
• Δπηδνηνχκελνο Ϊλεξγνο
• Άλσ ησλ 45 εηψλ
Ο Ν.Δ.Δ. κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε κφλν κέαο ησλ παξαπΪλσ πεξηπηψζεσλ πξνζαχμεζεο.

5.9.3.
Πξφγξακκα επηρνξάγεζεο γηα ηελ εξγνλνκηθά δηεπζΫηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζέαο Αηφκσλ
κε Αλαπεξέα πνπ εληΪζζνληαη ζην πξφγξακκα ΝΫσλ ΘΫζεσλ Δξγαζέαο ά ΝΫσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ
Φνξέαο: Ο.Α.Δ.Γ.
Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγά θαη δηεπθφιπλζε ησλ ΑκεΑ πνπ πξνζιακβΪλνληαη κΫζσ ηνπ
πξνγξΪκκαηνο ΝΘΔ ά εληΪζζνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΔ, επηδνηεέηαη ε εξγνλνκηθά δηεπζΫηεζε
ηνπ ρψξνπ εξγαζέαο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθΫο αλΪγθεο θΪζε εξγαδφκελνπ, πρ. δεκηνπξγέα
ξΪκπαο, εηδηθάο ηνπαιΫηαο, πΪγθνπ εξγαζέαο θιπ, κε ζπκκεηνρά ζηελ δαπΪλε Ϋσο 90% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο θαη κΫρξη ηνπ χςνπο ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) Eπξψ γηα
θΪζε κέα απφ ηηο εξγνλνκηθΫο δηεπζεηάζεηο ρψξνπ εξγαζέαο πνπ θξέλνληαη αλαγθαέεο.

5.10
πγρξεκαηνδνηνχκελα ΠξνγξΪκκαηα επηδφηεζεο Ν.Θ.Δ & Ν.Δ.Δ.
Τινπνηνχληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα επηδφηεζεο ΝΫσλ ΘΫζεσλ Δξγαζέαο (Ν.Θ.Δ.) θαη ΝΫσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ
(Ν.Δ.Δ.).
Θεζκηθφ πιαίζην: πσο νξέδεηαη θαη‟ Ϋηνο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κε ζρεηηθά ππνπξγηθά απφθαζε
Πξφγξακκα επηδφηεζεο Ν.Θ.Δ. & ΝΔΔ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγ-

γεικαηηθή Καηάξηηζε» ηνπ Γ΄ ΚΠ (ΜΫηξν 2.2.)
ην πιαέζην ηνπ Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε», πξνθεξχρζεθαλ θαη
πινπνηνχληαη:
1. Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο
γεληθνχ πιεζπζκνχ, ζηα νπνέα εληΪζζνληαη θαη Ϊηνκα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκΪδσλ ζε
πνζνζηφ 10% ζε εθαξκνγά ηνπ mainstreaming (ελζσκΪησζεο )
2. Πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο
απφ ΠηζηνπνηεκΫλα Κ.Δ.Κ.
3. Πξνγξάκκαηα Παξνρήο πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ
απφ Φνξεέο Παξνράο πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (Φ.Π..Τ.Τ)
Σα Ϊηνκα, ηα νπνέα ζπκκεηεέραλ ά ζα ζπκκεηΪζρνπλ ζε κέα ηνπιΪρηζηνλ εθ ησλ αλσηΫξσ
ελεξγεηψλ εέλαη δηθαηνχρνη ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο (Ν.Θ.Δ) θαη επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ) ζην πιαέζην ηνπ Μέηξνπ 2.2 ηνπ Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε» ηνπ Γ΄ Κ.Π., γηα ηελ Ϋληαμε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο αλΫξγσλ Αηφκσλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, πνπ σθειάζεθαλ ζην πιαέζην ησλ ΜΫηξσλ
2.1 ά/ θαη 1.3 ηνπ Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε», ηνπ Γ΄ ΚΠ.
Πεξηγξαθή Πξνγξάκκαηνο:
Δπηδφηεζε εξγνδνηψλ γηα πξφζιεςε αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
(ΝΘΔ):
Γηάξθεηα επηρνξήγεζεο: 24 κάλεο ζπλ 6 κάλεο ρσξέο επηρνξάγεζε εΪλ ε επηρεέξεζε απαζρνιεέ θΪησ απφ 250 εξγαδφκελνπο ά 12 κάλεο ρσξέο επηρνξάγεζε εΪλ ε επηρεέξεζε απαζρνιεέ πΪλσ απφ 250 εξγαδφκελνπο.
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 20 Δπξψ ηελ εκΫξα
Πξνζαχμεζε:1,50 Δπξψ εΪλ ην Ϊηνκν εέλαη γπλαέθα ά εέλαη Ϊλσ ησλ 45 εηψλ .

Δπηρνξήγεζε Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ(ΝΔΔ):
Γηάξθεηα επηρνξήγεζεο: 16 κάλεο.
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 10.600 Δπξψ*
Πξνζαχμεζε: 1.400 Δπξψ εΪλ ην Ϊηνκν εέλαη γπλαέθα ά Ϊλσ ησλ 45 εηψλ.
* Πνζφ αλαπξνζαξκνδφκελν κε ηελ εθΪζηνηε Τπνπξγηθά Απφθαζε

5.11
ΠξνγξΪκκαηα Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ζηελ Π.Β.Μ ΛαθθηΪο Θεζζαινλέθεο.
ηε Π.Β.Μ ΛαθθηΪο Θεζζαινλέθεο πινπνηνχληαη πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο ηα νπνέα εέλαη
πξνζαξκνζκΫλα ζηηο εμειέμεηο θαη ηηο αλΪγθεο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο θαζψο θαη ζηα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θαηαξηηδνκΫλσλ.
Ζ ρνιά ιεηηνπξγεέ απφ ην 1985 πξνζθΫξνληαο επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε ζε εθάβνπο απφ14 εηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε & καζεζηαθέο δπζθνιίεο.

Αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ:110 Ϊηνκα
Γηάξθεηα εθπαίδεπζεο:
3 έηε γηα ηα εθπαηδεχζηκα Ϊηνκα ζηηο εμάο εηδηθφηεηεο:
Γεσηερληθφ, Ξπινπξγηθφ, Κνπηηθά /Ραπηηθά
4 έηε γηα ηα αζθάζηκα Ϊηνκα ζηηο εμάο εηδηθφηεηεο:
Τθαληηθά, Σαπεηνπξγέα, Γεσηερληθφ θαη Ξπινηερλέα.
Παξνρέο:
Ζκεξάζην Δθπαηδεπηηθφ Δπέδνκα 2,95 επξψ,
ΓσξεΪλ κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ κε κηζζσκΫλα ιεσθνξεέα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ,
ΓσξεΪλ Πξφγεπκα,
Ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε γηα ηνπο αλαζθΪιηζηνπο καζεηΫο.

5.12

Γηεπθνιχλζεηο Ηαηξψλ ΑκεΑ

ηνπο Ηαηξνχο ΑκεΑ παξΫρνληαη δηεπθνιχλζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ ππνρξΫσζε ππεξεζέαο ππαέζξνπ θαη ηε ιάςε εηδηθφηεηαο, σο αθνινχζσο:

5.12.1.

Γηεπθνιχλζεηο Ηαηξψλ ΑκεΑ γηα ππεξεζέα ππαέζξνπ

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123/Α‟).
Παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2194/1994 (ΦΔΚ 34/Α‟).
Παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165/Α‟).
Ηαηξνέ πΪζρνληεο απφ κεζνγεηαθά αλαηκέα (πιελ εηεξνδπγσηψλ), νκφδπγν β- κεζνγεηαθά αλαηκέα, θιεξνλνκηθά ζθαηξνθπηηΪξσζε, δξεπαλνθπηηαξηθά ά κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά λφζν, θαζψο θαη
νη αηκνξξνθηιηθνέ απαιιΪζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο ππεξεζέαο ππαέζξνπ ηνπ Ν.Γ. 67/1968.
Δπέζεο, απαιιΪζζνληαη ηεο έδηαο ππνρξεψζεσο ηαηξνέ πνπ πΪζρνπλ απφ παξαπιεγέα, ρξνλέα λεθξηθά αλεπΪξθεηα, κφλν εΪλ ππνβΪιινληαη ζε ζεξαπεέα αηκνθαζΪξζεσο θαη ηαηξνέ πνπ Ϋρνπλ
θξηζεέ απφ ηηο αληέζηνηρεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο θαη παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα Ϊλσ ηνπ 67%.
Δπέζεο, απαιιΪζζνληαη ηεο ππεξεζέαο ππαέζξνπ νη ηαηξνέ πνπ πΪζρνπλ απφ ιεπραηκέα,
ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο, θαζψο θαη νη λεθξνπαζεέο θαη θαξθηλνπαζεέο.

5.12.2.

Γηεπθνιχλζεηο Ηαηξψλ ΑκεΑ γηα ιάςε εηδηθφηεηαο

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο
Θεζκηθφ πιαίζην:
Παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2071/1992 (ΦΔΚ 123/Α‟), φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ.
1 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2194/1994 (ΦΔΚ 34 Α‟) θαη ζηε ζπλΫρεηα ηξνπνπνηάζεθε απφ ην Ϊξζξν 41
ηνπ Ν. 3418/2005 (ΦΔΚ 287/Α‟).
Παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165/Α‟).
Α. Δηδηθεπφκελνη ηαηξνέ πνπ πΪζρνπλ απφ ιεπραηκέα θαη ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο θαζψο θαη

νη λεθξνπαζεέο θαη θαξθηλνπαζεέο πνπ δελ κπνξνχλ γηα ην ιφγν απηφ, λα ζπλερέζνπλ ηελ εηδηθφηεηΪ ηνπο εέλαη δπλαηφλ, χζηεξα απφ αέηεζά ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ σο ππεξΪξηζκνη ζε Ϊιιε εηδηθφηεηα.
ηνπο ηαηξνχο απηνχο δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνγξαθάο λΫαο ζχκβαζεο, ε δηΪξθεηα ηεο νπνέαο εέλαη έζε πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε ηεο λΫαο εηδηθφηεηαο θαη ηνπο θαηαβΪιιεηαη θαλνληθΪ ε απνδεκέσζε γηα φζν ρξφλν δηαξθεέ ε λΫα ζχκβαζε, θαη‟ εμαέξεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 123/1975. Ζ δηαπέζησζε ησλ ιφγσλ πγεέαο γέλεηαη απφ
ηηο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο ηνπ Ϊξζξνπ 10 επ. ηνπ Π.Γ. 611/1977.
Γηα ηε δηαδηθαζέα δηνξηζκνχ ηνπ ηαηξνχ ζηε λΫα ζΫζε ηνπ εηδηθεπφκελνπ βνεζνχ, ηζρχνπλ
θΪζε θνξΪ νη δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηαηξνχο. Ζ αλσηΫξσ δηΪηαμε ηζρχεη θαη γηα
ηαηξνχο πνπ άδε εηδηθεχνληαη ζε Ϊιιε εηδηθφηεηα γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγεέαο γηα ηνλ ππφινηπν
ρξφλν ηεο εηδέθεπζάο ηνπο.
Β. Οη ηαηξνέ πνπ πΪζρνπλ απφ νκφδπγν β- κεζνγεηαθά αλαηκέα, δξεπαλνθπηηαξηθά θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα, νη αηκνξξνθηιηθνέ, νη λεθξνπαζεέο θαζψο θαη απηνέ πνπ πΪζρνπλ
απφ ιεπραηκέα θαη ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο πξνζιακβΪλνληαη γηα εηδέθεπζε σο ππεξΪξηζκνη ζηελ
εηδηθφηεηα θαη ζην λνζνθνκεέν ά θιηληθά ηεο επηινγάο ηνπο.
Ζ δηΪηαμε ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηνπ Ν. 2071/1992, αλαθνξηθΪ κε ηελ ππνρξΫσζε ππεξεζέαο ππαέζξνπ, ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηαηξνχο απηνχο.

5.13
Υνξάγεζε βεβαέσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ 220/Α‟).
Υξφλνο έθδνζεο ή νινθιήξσζεο: 3 εκΫξεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Αφξηζηνο.
Πξνυπνζέζεηο: Τπαγσγά ζηηο πξνζηαηεπηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.2643/98.
Πξνβιεπφκελεο θαηεγνξίεο:
1. Οη αλΪπεξνη πνιΫκνπ & πνιεκηθψλ γεγνλφησλ & ηα ηΫθλα ηνπο.
2. Οη αλΪπεξνη πνιΫκνπ εθ ηνπ ακΪρνπ πιεζπζκνχ & ηα ηΫθλα ηνπο (εθηφο ηνπ
1863/1989).
3. Οη αλΪπεξνη εηξεληθάο πεξηφδνπ & ηα ηΫθλα ηνπο.

Ν.

4. Οη αλΪπεξνη αγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο & ηα ηΫθλα ηνπο.
5. Οη αγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο & ηα ηΫθλα ηνπο.
6. Σα ηΫθλα & ν επηδψλ ζχδπγνο ησλ πξνζψπσλ πνπ θνλεχθζεζαλ ά εμαθαλέζηεθαλ ζηα
πνιεκηθΪ γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ ηα Ϋηε 1964 - 1967 - 1974
7. Σα ηΫθλα & ν επηδψλ ζχδπγνο & ν επηδψλ γνλΫαο πξνζψπσλ πνπ εθηειΫζηεθαλ ά πΫζαλαλ απφ ηξαχκαηα ά θαθνπρέεο εμαηηέαο ηεο ζπκκεηνράο ηνπο ζηελ αληηδηθηαηνξηθά αληέζηαζε απφ
21.4.1967 Ϋσο 24-7-1974.
8. Οη ηξαπκαηέεο πνιΫκνπ & πνιεκηθψλ γεγνλφησλ (νη έδηνη).
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε ελδηαθεξφκελνπ.

2. ΠξΪμε Καλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ.
3. Δλεκεξσηηθφ ζεκεέσκα Γ.Λ.Κ. ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
5. ΘεσξεκΫλεο γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ππεχζπλεο δειψζεηο παξαέηεζεο απφ ην επεξγΫηεκα, ησλ ππνινέπσλ κειψλ.
6. Πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο γηα Δζληθά Αληέζηαζε.
Γηαδηθαζία:
Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ ΓΔΠΑΘΑ πξνθεηκΫλνπ λα γέλνπλ νη απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο βεβαέσζεο ηνπ Ν. 2643/1998.
εκείσζε:
Ζ πξνζηαζέα ηνπ Νφκνπ παξΫρεηαη ζε Ϋλα κφλν κΫινο θαη ε βεβαέσζε εθδέδεηαη εθΪπαμ θαη
εηο απινχλ.

ΠΑΡΟΥΔ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΣΟ Η.Κ.Α.-ΔΣΑΜ
6.1
Υνξάγεζε ζχληαμεο αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α. ιφγσ
αλαπεξέαο.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 27 παξ.1 Ν. 1902/90 (Φ.Δ.Κ. 138Α΄), Ϊξζ.29 παξ.1 Ν. 3518/06 (Φ.Δ.Κ. 272Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Οη αζθαιηζκΫλνη ηνπ Η.Κ.Α., πνπ παξνπζηΪδνπλ πξνβιάκαηα πγεέαο, Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πΪξνπλ ζχληαμε ιφγσ αλαπεξέαο, εθφζνλ θξηζνχλ απφ ηηο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Ηδξχκαηνο, αλΪπεξνη απφ θνηλά λφζν κε ζπληΪμηκν πνζνζηφ αλαπεξέαο (50% θαη Ϊλσ) θαη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη:
α) 4.500 Ζ.Δ. ά
β) 300 Ζ.Δ. θαη δελ Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο. Οη εκΫξεο απηΫο απμΪλνληαη πξννδεπηηθΪ ζε 4.200 κε πξνζζάθε 120 Ζ.Δ., γηα θΪζε Ϋηνο κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ
54νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο. Απφ ηηο εκΫξεο απηΫο, νη 300 πξΫπεη λα Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ ηα
ηειεπηαέα 5 Ϋηε, απφ εθεέλν πνπ Ϋγηλε αλΪπεξνο ν αζθαιηζκΫλνο ά
γ) 1.500 Ζ.Δ., απφ ηηο 600 ηνπιΪρηζηνλ ηα ηειεπηαέα 5 Ϋηε, απφ εθεέλν πνπ Ϋγηλε αλΪπεξνο ν
αζθαιηζκΫλνο.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα θαη κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαξαέηεηεο ρξνληθΫο πξνυπνζΫζεηο, παξαπΫκπνληαη γηα εμεηΪζεηο ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.).
• ΑζθαιηζηηθΪ βηβιηΪξηα.

• Φσηναληέγξαθν ηεο αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο.
• Έληππε ππεχζπλε δάισζε ηνπ ηειεπηαένπ εξγνδφηε γηα δηαθνπά ηεο απαζρφιεζεο. (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• Λεμηαξρηθά πξΪμε γΪκνπ, εΪλ ε ζχδπγνο δελ εξγΪδεηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεέηαη.
• Λεμηαξρηθά πξΪμε γΫλλεζεο ησλ παηδηψλ θαη εΪλ ζπνπδΪδνπλ ζε αλψηεξε ά αλψηαηε
ζρνιά, πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
α) ηαλ ε αλαπεξέα νθεέιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ά επαγγεικαηηθά αζζΫλεηα, γηα ηε ρνξάγεζε ζχληαμεο αλαπεξέαο αξθεέ θαη κφλν κέα εκΫξα αζθΪιηζεο ζην Η.Κ.Α..
β) ηαλ ε αλαπεξέα νθεέιεηαη ζε αηχρεκα εθηφο εξγαζέαο, γηα ηε ρνξάγεζε ζχληαμεο αλαπεξέαο απαηηεέηαη ε ζπκπιάξσζε ηνπ ½ ησλ εκεξψλ εξγαζέαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξάγεζε
ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξέαο απφ θνηλά λφζν.
γ) Ζ θαηαβνιά ηεο ζχληαμεο αξρέδεη απφ ηελ εκΫξα θαηΪ ηελ νπνέα ππνβιάζεθε απφ ηνλ
αζθαιηζκΫλν ε αέηεζε γηα απνλνκά ζχληαμεο. Καη‟ εμαέξεζε:
α) ζε πεξέπησζε αλαπεξέαο, γηα ηελ νπνέα θαηαβιάζεθε επέδνκα αζζΫλεηαο, ε θαηαβνιά ηεο
ζχληαμεο αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηεο επηδφηεζεο ά κε επηινγά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ απφ
ηελ Ϋλαξμε ηεο επηδφηεζεο, εθφζνλ απφ ηφηε θαη ζην εμάο ν αζθαιηζκΫλνο θξέλεηαη αλΪπεξνο.
β) ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ αζθαιηζκΫλνπ ά ζπληαμηνχρνπ, ε θαηαβνιά ηεο ζχληαμεο ζηνπο
δηθαηνχρνπο αξρέδεη απφ ηελ πξψηε κΫξα ηνπ επφκελνπ κάλα απφ εθεέλνλ θαηΪ ηνλ νπνέν επάιζε
ν ζΪλαηνο.

6.2
Υνξάγεζε πιάξνπο ζχληαμεο ιφγσ γάξαηνο αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α. πνπ
πΪζρνπλ απφ Παξαπιεγέα - Σεηξαπιεγέα
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 40 παξ.8 Ν. 1902/90(Φ.Δ.Κ. 138Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
ΑζθαιηζκΫλνη ηνπ Η.Κ.Α., πνπ πΪζρνπλ απφ Παξαπιεγέα - Σεηξαπιεγέα, αλεμΪξηεηα νξένπ
ειηθέαο, εθφζνλ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 4.050 Ζ.Δ. ηνπιΪρηζηνλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• ΑζθαιηζηηθΪ βηβιηΪξηα
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ δελ παέξλνπλ άδε ην παξαπιεγηθφ επέδνκα παξαπΫκπνληαη ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σν πνζφλ ηεο ζχληαμεο πνπ ρνξεγεέηαη αληηζηνηρεέ ζε 10.500 Ζ.Δ.

6.3

Υνξάγεζε πιάξνπο ζχληαμεο ιφγσ γάξαηνο, αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α. πνπ
πΪζρνπλ απφ Βάηα νκφδπγν
κεζνγεηαθά ά δξεπαλνθπηηαξηθά ά κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% ηνπιΪρηζηνλ θαη ππνβΪιινληαη ζε κεηΪγγηζε
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 16 παξ. 3 Ν. 2227/94 (Φ.Δ.Κ.129Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
ΑζθαιηζκΫλνη ηνπ Η.Κ.Α., πνπ πΪζρνπλ απφ Βάηα νκφδπγν κεζνγεηαθά ά δξεπαλνθπηηαξηθά
ά κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα κε Π.Α. 67% ηνπιΪρηζηνλ θαη ππνβΪιινληαη ζε κεηΪγγηζε, αλεμΪξηεηα νξένπ ειηθέαο, εθφζνλ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 4.050 Ζ.Δ. ηνπιΪρηζηνλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• ΑζθαιηζηηθΪ βηβιηΪξηα
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, παξαπΫκπνληαη γηα εμΫηαζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σν πνζφλ ηεο ζχληαμεο πνπ ρνξεγεέηαη αληηζηνηρεέ ζε 10.500 Ζ.Δ.

6.4
Υνξάγεζε πιάξνπο ζχληαμεο ιφγσ γάξαηνο, αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α.πνπ
εέλαη ηπθινέ θαη απφ ηα δχν κΪηηα
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 1 Ν. 612/77, (Φ.Δ.Κ.164Α΄) Ϊξζ.5 παξ.7 Ν. 3232/04 (Φ.Δ.Κ. 48Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
ΑζθαιηζκΫλνη ηνπ Η.Κ.Α., ηπθινέ θαη απφ ηα δχν κΪηηα, αλεμΪξηεηα νξένπ ειηθέαο, εθφζνλ
Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 4.050 Ζ.Δ. ηνπιΪρηζηνλ.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, παξαπΫκπνληαη γηα εμεηΪζεηο ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• ΑζθαιηζηηθΪ βηβιηΪξηα
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
Παξαηεξήζεηο:

Απφ 12/2/2004 ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πξνζαπμΪλεηαη ιφγσ απνιχηνπ αλαπεξέαο παξΪιιεια κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο βΪζεη 10,500 πιαζκαηηθψλ εκεξψλ εξγαζέαο. Γηα
ηε ρνξάγεζε ηνπ επηδφκαηνο απνιχηνπ αλαπεξέαο δελ απαηηεέηαη παξαπνκπά ζε ΤγεηνλνκηθΫο
ΔπηηξνπΫο.
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ ρνξεγεέηαη αληηζηνηρεέ ζε 10.500 Ζ.Δ.

6.5
Υνξάγεζε ζχληαμεο ιφγσ γάξαηνο, αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Η.Κ.Α. πνπ Ϋρνπλ Ϋλα, ηνπιΪρηζηνλ, παηδέ νπνηαζδάπνηε ειηθέαο ην νπνέν εέλαη αλέθαλν γηα θΪζε
βηνπνξηζηηθά εξγαζέα
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 28 παξ.5 ηνπ Α.Ν. 1846/51, φπσο ηζρχνπλ ζάκεξα.
Πξνυπνζέζεηο:
ΑζθαιηζκΫλεο ηνπ Η.Κ.Α., πνπ Ϋρνπλ Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ παηδέ νπνηαζδάπνηε ειηθέαο, ην νπνέν
εέλαη αλέθαλν γηα θΪζε βηνπνξηζηηθά εξγαζέα, εθφζνλ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 5.500 Ζ.Δ. ηνπιΪρηζηνλ θαη Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 50ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο γηα κεησκΫλε θαη 55ν Ϋηνο γηα πιάξε ζχληαμε.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• ΑζθαιηζηηθΪ βηβιηΪξηα
• Λεμηαξρηθά πξΪμε γΫλλεζεο ά θσηναληέγξαθν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ παηδηνχ.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελεο πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, ην παηδέ παξαπΫκπεηαη γηα εμΫηαζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..
Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Σν πνζφλ ηεο ζχληαμεο πνπ ρνξεγεέηαη δελ εέλαη δπλαηφ λα εέλαη κηθξφηεξν απφ ην πιάξεο
θαηψηαην φξην ζπληΪμεσλ γάξαηνο πνπ ηζρχεη θΪζε θνξΪ.

6.6
Υνξάγεζε ζχληαμεο ζε παηδηΪ ιφγσ ζαλΪηνπ ηνπ γνλΫα ηνπο
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 5 παξ. 5 Ν. 825/78 (Φ.Δ.Κ. 189Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
ΠαηδηΪ αλέθαλα γηα θΪζε βηνπνξηζηηθά εξγαζέα, αλεμΪξηεηα νξένπ ειηθέαο, εθφζνλ ε αληθαλφηεηΪ ηνπο επάιζε πξηλ απφ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 18νπ Ϋηνπο ά ηνπ 24νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο,
εΪλ ζπνπδΪδνπλ.

Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• ΑζθαιηζηηθΪ βηβιηΪξηα, εΪλ ν ζαλψλ άηαλ αζθαιηζκΫλνο ηνπ Η.Κ.Α. ά απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο, εΪλ ν ζαλψλ άηαλ ζπληαμηνχρνο ηνπ Η.Κ.Α.
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ αηηνχληα
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηνπ ζαλφληα, απφ ηνλ Γάκν ά ηελ θνηλφηεηα
• Λεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ
• Φσηναληέγξαθν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο θαη ζε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη εθδνζεέ ηαπηφηεηα, ιεμηαξρηθά πξΪμε γΫλλεζεο ηνπ αηηνχληα.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, παξαπΫκπνληαη γηα εμΫηαζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..

6.7
Πξνζαχμεζε νηθνγελεηαθψλ βαξψλ ζηε ζχληαμε
αλαπεξέαο ά γάξαηνο
Θεζκηθφ πιαίζην: Καη΄ επΫθηαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ.5 Ν. 825/78. (Φ.Δ.Κ.
189Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Παηδέ αλέθαλν γηα θΪζε βηνπνξηζηηθά εξγαζέα, ηνπ νπνένπ ε αληθαλφηεηα εκθαλέζηεθε πξηλ
απφ ην 18ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξεγεέηαη απφ ην Η.Κ.Α.)
• Λεμηαξρηθά πξΪμε γΫλλεζεο ηνπ παηδηνχ
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά απφ γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α., ε νπνέα λα αλαθΫξεη
ηελ πΪζεζε ηνπ παηδηνχ
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ζρεηηθά αέηεζε ζην Τπνθ/κα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ
κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο. ηε ζπλΫρεηα, ην παηδέ παξαπΫκπεηαη γηα εμΫηαζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α.

6.8
πληαμηνδφηεζε ιφγσ γάξαηνο κεηΫξσλ κε αλΪπεξα
ηΫθλα θαη ζπδχγσλ αλαπάξσλ, αλεμαξηάησο νξένπ
ειηθέαο κε 7500 εκΫξεο εξγαζέαο.

Φνξέαο: Η.Κ.Α. - ΔΣΑΜ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ϊξζ.5 παξ.4 Ν. 3232/04 (Φ.Δ.Κ. 48Α΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην
Ϊξζ.61 παξ.6 Ν. 3518/06 (Φ.Δ.Κ. 272Α΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Απφ 12/2/2004
Πξνυπνζέζεηο:
ΜεηΫξεο αλΪπεξσλ ηΫθλσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, θαζψο θαη ζχδπγνη αλαπάξσλ κε πνζνζηφ 80% θαη Ϊλσ, εθφζνλ Ϋρνπλ δηαλχζεη ηνπιΪρηζηνλ δεθαεηά Ϋγγακν βέν, εέλαη
αζθαιηζκΫλνη ζε θνξεέο θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη ζεκειηψλνπλ δηθαέσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιάξσζε 7.500 εκεξψλ εξγαζέαο ά 25 εηψλ αζθΪιηζεο, αλεμαξηάησο νξένπ ειηθέαο θαη αλεμαξηάησο ρξφλνπ ππαγσγάο ζηελ αζθΪιηζε.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε (ρνξάγεζε ζην Η.Κ.Α.)
• ΑζθαιηζηηθΪ ΒηβιηΪξηα
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α. πνπ λα αλαθΫξεη ηελ πΪζεζε.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβΪιινπλ αέηεζε ζην Τπνθ/κα ηνπ Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο.
ηε ζπλΫρεηα ηα αλΪπεξα πξφζσπα παξαπΫκπνληαη ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο γηα
θξέζε.
Παξαηεξήζεηο:
• Ζ αλαπεξέα ζα πξΫπεη λα εέλαη κφληκε (εθ΄ φξνπ δσάο).
• Σπρφλ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ αλαπάξνπ δελ απνηειεέ θψιπκα γηα ηε ρνξάγεζε ηεο ζχληαμεο.
• Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο δελ κπνξεέ λα εέλαη θαηψηαην απφ ην πιάξεο θαηψηαην φξην ζχληαμεο ιφγσ γάξαηνο.

6.9
πληαμηνδφηεζε ιφγσ γάξαηνο ΑζθαιηζκΫλσλ πνπ πΪζρνπλ απφ ρξφληα
Νεθξηθά ΑλεπΪξθεηα.
Φνξέαο: Η.Κ.Α. - ΔΣΑΜ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ϊξζ.2 παξ.2 Ν. 3075/2002 (Φ.Δ.Κ. 297Α΄)
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Απφ 5/12/2002
Πξνυπνζέζεηο:
ΠΪζρνληεο απφ ρξφληα λεθξηθά αλεπΪξθεηα ηειηθνχ ζηαδένπ, νη νπνένη ππνβΪιινληαη ζε αηκνθΪζαξζε ά πεξηηνλατθά θΪζαξζε ά Ϋρνπλ ππνζηεέ κεηακφζρεπζε λεθξνχ, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67% απφ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο παζάζεηο θαη αζθαιέδνληαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, αλεμΪξηεηα απφ φξην ειηθέαο, εθφζνλ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη 4050 εκΫξεο εξγαζέαο ζηελ αζθΪιηζε ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε ( ρνξεγεέηαη ζην Η.Κ.Α.).

• ΑζθαιηζηηθΪ ΒηβιηΪξηα.
• Ηαηξηθά βεβαέσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ά γηαηξφ ηνπ Η.Κ.Α. πνπ λα αλαθΫξεη ηελ πΪζεζε.
Γηαδηθαζία:
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβΪιινπλ αέηεζε ζην Τπνθ/κα ηνπ Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο.
ηε ζπλΫρεηα παξαπΫκπνληαη γηα ηαηξηθά θξέζε ζηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ηνπ Η.Κ.Α..
Παξαηεξήζεηο:
• Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο εέλαη έζν κε εθεέλν πνπ αληηζηνηρεέ ζε 10.500 εκΫξεο εξγαζέαο
(πιαζκαηηθφο ρξφλνο).
• Σν πνζφ απηάο ηεο ζχληαμεο δελ πξνζαπμΪλεηαη κε επέδνκα απφιπηεο αλαπεξέαο. Ο αζθαιηζκΫλνο κπνξεέ λα επηιΫμεη λα ππνινγηζηεέ ην πνζφ ζχληαμεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν (4050
Ζ.Δ.)θαη λα ππΪξρεη δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηεο ζχληαμεο κε επέδνκα απνιχηνπ αλαπεξέαο.
Ζ ζχληαμε θαζέζηαηαη νξηζηηθά εθφζνλ:
• Οη αζθαιηζκΫλνη ζπληαμηνδνηνχληαη επέ εμαεηέα ζπλερψο θαη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε δχν
ηνπιΪρηζηνλ εμεηΪζεηο απφ ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο.
• Ο ρξφλνο αζθΪιηζεο πνπ απαηηεέηαη γηα ηε ζεκειέσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο
(4050 εκΫξεο) Ϋρεη δηαλπζεέ θαηΪ ην ρξφλν πνπ ν αζθαιηζκΫλνο βξέζθεηαη ζην ηειηθφ ζηΪδην ηεο
ρξφληαο λεθξηθάο αλεπΪξθεηαο, ππνβαιιφκελνο ζε αηκνθΪζαξζε ά πεξηηνλατθά θΪζαξζε.
Αξκφδηα Τπεξεζία
Γηνέθεζε Η.Κ.Α.-ΔΣΑΜ Γ/ζε Παξνρψλ - Σκάκα πληΪμεσλ
Αγ. Κσλ/λνπ 8 Αζάλα Σ.Κ 10241 Σει.210-5215000 (εζση.185,189,191-194).
Πιεξνθνξίεο: www.ika.gr

ΠΑΡΟΥΔ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΣΟΝ Ο.Γ.Α.
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χληαμε αλαπεξέαο θιΪδνπ Κχξηαο ΑζθΪιηζεο ηνπ Ο.Γ.Α.

Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξα 6 θαη 7 Ν. 2458/1997 (Φ.Δ.Κ. 15Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67% γηα Ϋλα (1) Ϋηνο, ην ειΪρηζην.
• ΠΫληε (5) ρξφληα αζθΪιηζεο θαη θαηαβνιάο εηζθνξψλ, απφ ηα νπνέα δχν (2) Ϋηε κΫζα
ζηελ ηεηξαεηέα, πνπ πξνεγεέηαη ηνπ Ϋηνπο πνπ Ϋγηλε αλΪπεξνο ά δΫθα πΫληε Ϋηε αζθΪιηζεο θαη
θαηαβνιάο εηζθνξψλ νπνηεδάπνηε. Γηα ηε ρνξάγεζε ζχληαμεο αλαπεξέαο, ιφγσ εξγαηηθνχ αηπράκαηνο ά αηπράκαηνο εθηφο εξγαζέαο απφ ηνλ θιΪδν Κχξηαο ΑζθΪιηζεο, απαηηνχληαη κεησκΫλεο
πξνυπνζΫζεηο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε ζε εηδηθφ Ϋληππν ηνπ Ο.Γ.Α.
• Πξφζθαηε γλσκΪηεπζε Κξαηηθνχ Ννζ/κεένπ γηα ηελ πΪζεζε ηνπ αηηνχληνο.
• Φσηναληέγξαθν (επηθπξσκΫλν) θαη ησλ δχν φςεσλ ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο,
ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ παηδηψλ, ηα νπνέα Ϋρνπλ ειηθέα θΪησ ησλ 18 εηψλ. Γηα ηα παηδηΪ πνπ δελ
ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε Α.Γ.Σ., απαηηεέηαη αληέγξαθν ά απφζπαζκα ηεο ιεμηαξρηθάο πξΪμεο
γΫλλεζεο.

• Βεβαέσζε ηεο Γεκνηηθάο ά Κνηλνηηθάο Αξράο γηα ηελ νηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε ηνπ αηηνχληνο, ζηελ νπνέα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη θαη ε ρξνλνινγέα ηΫιεζεο ηνπ γΪκνπ.
• Βεβαέσζε ηνπ Αλη/ηε ηνπ Ο.Γ.Α. θαη ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο επαγγεικαηηθάο ά ζπλεηαηξηζηηθάο
νξγΪλσζεο ηνπ ηφπνπ απαζρφιεζεο ηνπ αηηνχληνο, γηα ηελ πεξηνπζηαθά θαηΪζηαζε θαη βηνπνξηζηηθά απαζρφιεζε απηνχ, ηα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα θαη ηηο πεξηνρΫο φπνπ απαζρνιάζεθε, θαζψο
θαη ηνλ ηφπν δηακνλάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο πνπ δειψλεη.
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά αέηεζεο ζηνλ Αληαπνθξηηά ηνπ Ο.Γ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
• Γηαβέβαζε αέηεζεο ζηνλ Ο.Γ.Α.
• ΔμΫηαζε απφ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά γηα δηαπέζησζε ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζέα..
• Έιεγρνο χπαξμεο αζθαιηζηηθψλ πξνυπνζΫζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Ο.Γ.Α.
• Έθδνζε απφθαζεο.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 8 κάλεο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Έλα Ϋηνο ηνπιΪρηζηνλ ά θαη πεξηζζφηεξν, γηα φζν ρξφλν
θξέλεη ε Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.

6.11
χληαμε αλαπεξέαο απφ εξγαηηθφ αηχρεκα εθηφο
εξγαζέαο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 7 Ν. 2458/97. (Φ.Δ.Κ. 15Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
Ο αζθαιηζκΫλνο δηθαηνχηαη ζχληαμε αλαπεξέαο αλεμαξηάησο ρξφλνπ αζθΪιηζεο αλ ε αλαπεξέα νθεέιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ά αηχρεκα θαηΪ ηελ απαζρφιεζε.
Δπέ αηπράκαηνο εθηφο εξγαζέαο ά απαζρφιεζεο, ν αζθαιηζκΫλνο δηθαηνχηαη ζχληαμε αλαπεξέαο αλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ην κηζφ ρξφλν αζθΪιηζεο πνπ απαηηεέηαη γηα ζπληαμηνδφηεζε
ιφγσ αλαπεξέαο απφ θνηλά λφζν.
Γηθαηνινγεηηθά:
α. Αέηεζε - δάισζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξέαο απφ εξγαηηθφ αηχρεκα, αηχρεκα θαηΪ
ηελ απαζρφιεζε ά αηχρεκα εθηφο εξγαζέαο.
Με ηελ αέηεζε ππνβΪιινληαη επέζεο:
β. Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη:
• Ζ ζπγθεθξηκΫλε εξγαζέα ηελ νπνέα εθηεινχζε ν παζψλ ηελ ψξα ηνπ αηπράκαηνο.
• Ζ αθξηβάο εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ Ϋγηλε ην αηχρεκα.
• Ο ηφπνο ηνπ αηπράκαηνο.
•
Οη ζπλζάθεο θΪησ απφ ηηο νπνέεο Ϋιαβε ρψξα ην αηχρεκα θαη νη ζπλΫπεηεο πνπ εέρε γηα ηνλ παζφληα θαη
•
Ζ πγεηνλνκηθά κνλΪδα ά ην ζεξαπεπηάξην ζην νπνέν κεηαθΫξζεθε ν παζψλ κεηΪ ην αηχρεκα.
γ. Βεβαέσζε ηεο πγεηνλνκηθάο κνλΪδαο ά ηνπ ζεξαπεπηεξένπ φπνπ ηνπ παξαζρΫζεθαλ νη
πξψηεο βνάζεηεο ά λνζειεχζεθε ν παζψλ.

δ. ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ δειηένπ ζπκβΪλησλ ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθάο Αξράο, εθφζνλ απηά Ϋρεη επηιεθζεέ ηνπ αηπράκαηνο.
ε. Κνηλά βεβαέσζε ηνπ ΓεκΪξρνπ ά ΠξνΫδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ αληαπνθξηηά ηνπ
Ο.Γ.Α. ηνπ ηφπνπ φπνπ ζπλΫβε ην αηχρεκα γηα ηηο ζπλζάθεο ηνπ αηπράκαηνο.
ζη. Έλνξθε θαηΪζεζε δχν (2) καξηχξσλ ζρεηηθΪ κε ην αηχρεκα θαη
δ. Οπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν θξηζεέ αλαγθαέν.
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά αέηεζεο ζηνλ αληαπνθξηηά ηνπ Ο.Γ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αζθαιηζκΫλνπ.
• Γηαβέβαζε αέηεζεο ζηνλ Ο.Γ.Α.
• ΔμΫηαζε απφ πγεηνλνκηθά επηηξνπά γηα δηαπέζησζε ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζέα.
• Έθδνζε πξΪμεο κε ηελ νπνέα απνθαέλεηαη αλ εέλαη εξγαηηθφ ά εθηφο εξγαζέαο αηχρεκα.
• Έιεγρνο χπαξμεο αζθαιηζηηθψλ πξνυπνζΫζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Ο.Γ.Α..
• Έθδνζε απφθαζεο.
Υξφλνο νινθιήξσζεο παξνρήο: 8 κάλεο

6.12

Βαζηθά ζχληαμε αλαπεξέαο ηνπ Ο.Γ.Α.

Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 5 παξ. 2 Ν. 1287/1982 (Φ.Δ.Κ. 123Α΄) - Άξζξν 1 & 2 Π.Γ./ηνο
334/1988 (Φ.Δ.Κ. 154Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Σα πξφζσπα ηα νπνέα Ϋγηλαλ αλΪπεξα κΫρξη ηελ 31-12-2002 Ϋρνπλ δηθαέσκα γηα πιάξε βαζηθά ζχληαμε αλαπεξέαο εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη θαησηΫξσ πξνυπνζΫζεηο:
• Έρνπλ γέλεη αλέθαλα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ ζπλάζνπο βηνπνξηζηηθνχ επαγγΫικαηφο ηνπο, ζε
πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 67%, απφ πΪζεζε ά βιΪβε πνπ θαηΪ πξφβιεςε ηεο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο ζα δηαξθΫζεη ηξέα (3) ηνπιΪρηζηνλ ρξφληα.
• Ζ αλαπεξέα ηνπο Ϋρεη επΫιζεη κεηΪ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 21νπ Ϋηνπο θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 65νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο.
• Έρνπλ απαζρνιεζεέ, θαηΪ θχξην βηνπνξηζηηθφ επΪγγεικα, ζε εξγαζέεο γηα ηηο νπνέεο ηα
πξφζσπα πνπ ηηο αζθνχλ ππΪγνληαη ζηελ αζθΪιηζε ηνπ Ο.Γ.Α., ηα πΫληε (5) εκεξνινγηαθΪ Ϋηε
πξηλ απφ ην Ϋηνο θαηΪ ην νπνέν Ϋγηλαλ αλΪπεξνη ζε πνζνζηφ 67%.
• Γελ ιακβΪλνληαη ππφςε ζε βΪξνο ησλ αζθαιηζκΫλσλ δηαθνπΫο ηεο Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπο, νη νπνέεο απνδεηθλχεηαη φηη νθεέινληαη ζε ζνβαξνχο ιφγνπο πγεέαο ά πξνζσξηλΫο
δηθαηνινγεκΫλεο απνκαθξχλζεηο απφ ηνλ ηφπν ηεο Ϊζθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ αζρνιηψλ ηνπο,
πνπ δελ Ϋρνπλ ην ραξαθηάξα εγθαηΪιεηςεο ηεο Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο γηα ην νπνέν αζθαιέδνληαη ζηνλ Ο.Γ.Α. ά αζθΪιηζε ζε Ϊιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ κΫζα ζηελ Ϊλσ πεληαεηέα κηθξφηεξε ησλ δχν (2) εηψλ.
• Γηα εθεέλνπο πνπ Ϋγηλαλ αλΪπεξνη απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ά επαγγεικαηηθά λφζν, αξθεέ
απαζρφιεζε θαη ππαγσγά ζηελ αζθΪιηζε ηνπ Ο.Γ.Α. κηαο κφλν εκΫξαο.
• Γηα εθεέλνπο πνπ Ϋγηλαλ αλΪπεξνη απφ αηχρεκα εθηφο εξγαζέαο αξθεέ απαζρφιεζε θαη
ππαγσγά ζηελ αζθΪιηζε ηνπ Ο.Γ.Α. ην δσδεθΪκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋγηλε ην αηχρεκα.
• Γελ ιακβΪλνπλ ζχληαμε απφ νπνηνδάπνηε θνξΫα θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, ειιεληθφ ά μΫλν,
κε εμαέξεζε ηελ πνιεκηθά ζχληαμε, ηε ζχληαμε πνπ θαηαβΪιιεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηα

ζχκαηα ά αλαπάξνπο πνπ Ϋπαζαλ ζηελ ππεξεζέα ηνπο θαη εμαηηέαο απηάο, ηε ζχληαμε πνπ ρνξεγεέ ην ηακεέν επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο αξηνπνηψλ ζηνπο αζθαιηζκΫλνπο ηνπο, ηε ρνξεγέα ησλ ΓεκΪξρσλ θαη ΠξνΫδξσλ θνηλνηάησλ θαη ηε ζχληαμε απφ ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ εέλαη κηθξφηεξε ηεο
ζχληαμεο ηνπ Ο.Γ.Α. ά Ϋρεη ρνξεγεζεέ απφ ρψξα κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ρψξα κε ηελ
νπνέα Ϋρεη ζπλαθζεέ δηκεξάο ζχκβαζε θνηλσληθάο αζθΪιεηαο.
• Ζ αληθαλφηεηα δελ Ϋρεη επΫιζεη απφ πξφζεζε ά εμαηηέαο πιεκκειάκαηνο ά θαθνπξγάκαηνο
πνπ δηΫπξαμαλ θαη γηα ην νπνέν Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ηειεζέδηθε δηθαζηηθά απφθαζε.
• Απφ 27/12/2001 νη πεξέ νξηζηηθνπνηάζεσο δηαηΪμεηο ηεο θχξηαο ζχληαμεο ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο πξνζσξηλΪ αλΪπεξνπο, αλεμΪξηεηα απφ ην εέδνο ηεο ζχληαμεο πνπ
ιακβΪλνπλ (βαζηθά, βαζηθά + πξφζζεηε ά κφλν πξφζζεηε). Δπέζεο φζνη θαζέζηαληαη ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξέαο ηνπ θιΪδνπ δηθαηνχληαη κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο θαη ηε βαζηθά ζχληαμε.
• Δπέζεο, 01/01/2003 θαη εθεμάο δελ ζα ρνξεγεέηαη ε βαζηθά ζχληαμε αλαπεξέαο ζηα
πξφζσπα ηα νπνέα θαζέζηαληαη αλΪπεξα κεηΪ ηελ 31/12/2002 θαη ηα νπνέα δελ αζθαιέζηεθαλ, αλ
θαη εέραλ ηελ ππνρξΫσζε λα αζθαιηζηνχλ, ζηνλ θιΪδν θχξηαο αζθΪιηζεο αγξνηψλ γηαηέ αζθνχζαλ επΪγγεικα θαιππηφκελν απφ ηελ αζθΪιηζά ηνπ.
• ΚΑΣ’ ΔΞΑΗΡΔΖ: Απφ 01/01/2004 δηθαηνχηαη πιάξε ηε βαζηθά ζχληαμε αλαπεξέαο, πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζΫζεηο θαη ηα νπνέα δελ αζθαιέζηεθαλ ζηνλ θιΪδν θχξηαο αζθΪιηζεο θΪλνληαο, απνδεδεηγκΫλα, ρξάζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγάο κε θνηλά δάισζε, σο ζχδπγνη
αζθαιηζκΫλσλ. ηα αλσηΫξσ πξφζσπα ζα ρνξεγεέηαη θαη πξφζζεηε ζχληαμε αλαπεξέαο εθφζνλ
αζθαιέζηεθαλ θαη θαηΫβαιαλ εηζθνξΫο ζηνλ θιΪδν πξφζζεηεο αζθΪιηζεο ηα πΫληε εκεξνινγηαθΪ
Ϋηε πξηλ απφ ην Ϋηνο θαηΪ ην νπνέν Ϋγηλαλ αλΪπεξα ζε πνζνζηφ 67%. Υξφλνο ζπληαμηνδφηεζεο,
ιφγσ αλαπεξέαο, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 1988 - 1997, ζα ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειέσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρνξάγεζεο πξφζζεηεο ζχληαμεο αλαπεξέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
ζα απαηηνχληαη γηα ηε ρνξάγεζε ζχζηαζεο αλαπεξέαο θιΪδνπ θχξηαο αζθΪιηζεο ηνπ
Ο.Γ.Α. (βι. θεθ. 6.10.)
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα κε απηά πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηε ρνξάγεζε ζχληαμεο αλαπεξέαο ηνπ ΚιΪδνπ Κχξηαο
ΑζθΪιηζεο ηνπ Ο.Γ.Α. (βιΫπε θεθ. 6.10.).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
Σξέα (3) Ϋηε ηνπιΪρηζηνλ ά θαη πεξηζζφηεξν, γηα φζν ρξφλν θξέλεη ε πγεηνλνκηθά επηηξνπά.

6.13
Βαζηθά ζχληαμε αλαπεξέαο ζε αλέθαλα γηα εξγαζέα
παηδηΪ αζθαιηζκΫλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ Ο.Γ.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 5 παξ.2 Ν. 1287/1982 (Φ.Δ.Κ. 123Α΄) - Άξζξν 2 Π.Γ/ηνο
334/1988 (Φ.Δ.Κ. 154Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Να εέλαη απφ ηε γΫλλεζά ηνπο ά Ϋγηλαλ ά ζα γέλνπλ πξηλ απφ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 21νπ
Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο, αλέθαλα γηα ηελ Ϊζθεζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγΫικαηνο, ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 67% απφ πΪζεζε ά βιΪβε, πνπ θαηΪ πξφβιεςε ηεο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο ζα δηαξθΫζεη
ηξέα (3) ηνπιΪρηζηνλ ρξφληα.

• Να Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο.
• Να κε ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ηνλ Ο.Γ.Α. γηα νπνηνδάπνηε Ϊιιν ιφγν ά απφ νπνηαδάπνηε
Ϊιιε πεγά.
• Να κελ Ϋρνπλ γέλεη αλΪπεξα απφ πξφζεζε ά εμαηηέαο πιεκκειάκαηνο ά θαθνπξγάκαηνο πνπ
δηΫπξαμαλ κε πξφζεζε θαη γηα ην νπνέν Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ηειεζέδηθε δηθαζηηθά απφθαζε.
• Έλαο απφ ηνπο γνλεέο ηνπο άηαλ, εέηε ζπληαμηνχρνο ηνπ Ο.Γ.Α. θαηΪ ηελ εκΫξα ππνβνιάο
ηεο αέηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ά θαηΪ ηελ εκΫξα ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ, εέηε αζθαιηζκΫλνο ζηνλ νξγαληζκφ νιφθιεξε ηελ ηξηεηέα πξν ηνπ Ϋηνπο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο, γηα ζπληαμηνδφηεζε ά πξν
ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ. ΔΪλ θαη νη δχν γνλεέο Ϋρνπλ εγθαηαιεέςεη ην αλΪπεξν παηδέ ηνπο θαη αγλνεέηαη ε
ηχρε ηνπο, ε αλσηΫξσ ηξηεηέα ππνινγέδεηαη πξν ηνπ Ϋηνπο ηεο εγθαηΪιεηςεο.
• Αλ πξφθεηηαη γηα Ϋγγακν λα ζπληεξεέηαη θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε εέηε απφ δηθΪ ηνπ εηζνδάκαηα, ηα νπνέα πξνΫξρνληαη απφ αγξνηηθά νηθνλνκέα, εέηε απφ
εηζνδάκαηΪ ηνπ ά ηεο ζπδχγνπ, πνπ ππΪγεηαη ζηελ αζθΪιηζε ηνπ Ο.Γ.Α..
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αέηεζε - Γάισζε ζε εηδηθφ Ϋληππν ηνπ Ο.Γ.Α. (θαηαηέζεηαη ζηνλ αληαπνθξηηά ηνπ Ο.Γ.Α.
ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ αηηνχληνο ά ηεο αηηνχζαο).
2. Πξφζθαηε γλσκΪηεπζε θξαηηθνχ λνζνθνκεένπ γηα ηελ πΪζεζε ηνπ αηηνχληνο/νχζαο, ε
νπνέα λα Ϋρεη εθδνζεέ εληφο 12κάλνπ πνπ πξνεγεέηαη ηεο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο δάισζεο γηα ζχληαμε.
3. ΔπηθπξσκΫλα θσηναληέγξαθα ησλ δειψζεσλ θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο (ην Ϋληππν Δ1) θαη
ησλ αληέζηνηρσλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκΪησλ ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθάο ππεξεζέαο
(Γ.Ο.Τ.), γηα ην θφξν εηζνδάκαηνο ησλ γνλΫσλ ηελ ηξηεηέα πξν ηνπ Ϋηνπο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο δάισζεο γηα ζχληαμε.
ε πεξέπησζε πνπ δειψλεηαη γηα πξψηε θνξΪ εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ ηελ αγξνηηθά
νηθνλνκέα θαη δελ Ϋρεη εθδνζεέ αθφκε απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκεέσκα αληέ απηνχ ζα
ππνβΪιιεηαη αθξηβΫο θσηναληέγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ1, ζπλνδεπφκελν απαξαηηάησο απφ Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ γνλΫα γηα ηελ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ αληηγξΪθνπ θαη γηα ηε κε ιάςε ηνπ
εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο.
4. Βεβαέσζε ηνπ Αληαπνθξηηά ηνπ Ο.Γ.Α. γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ/ηεο αζθαιηζκΫλνπ/λεο
ζηνλ Ο.Γ.Α. παηΫξα - κεηΫξα (εέλαη ελζσκαησκΫλν ζην Ϋληππν - δάισζε γηα ζχληαμε).
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα κε απηά πνπ απαηηεέηαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο παξνρΫο.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 8 κάλεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Σξέα (3) ρξφληα ηνπιΪρηζηνλ ά θαη πεξηζζφηεξν.

6.14
Πξνζαχμεζε πνζνχ ηεο θχξηαο ζχληαμεο αλαπεξέαο ηνπ Ο.Γ.Α. ιφγσ απφιπηεο αλαπεξέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 9 παξ. 7 Ν. 2458/1997 (Φ.Δ.Κ. 15Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
Οη ζπληαμηνχρνη αλαπεξέαο ηνπ θιΪδνπ, νη νπνένη βξέζθνληαη δηαξθψο ζε θαηΪζηαζε πνπ α-

παηηεέ ζπλερά επέβιεςε, πεξηπνέεζε θαη ζπκπαξΪζηαζε Ϊιινπ πξνζψπνπ (απφιπηε αλαπεξέα).
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε - δάισζε ζε εηδηθφ Ϋληππν ηνπ Ο.Γ.Α.
• Πξφζθαηε γλσκΪηεπζε Κξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ γηα ηελ πΪζεζε ηνπ αηηνχληνο.
• Σειεπηαέν απφθνκκα πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα κε απηά πνπ απαηηεέηαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο παξνρΫο εθηφο ηνπ ζηαδένπ -4-. (βι. θεθ.
6.13.)
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 5-6 κάλεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Γηα φζν ρξφλν θαζνξέζεη ε πγεηνλνκηθά επηηξνπά.
Παξαηεξήζεηο:
Δπηζεκαέλεηαη φηη ε πξνζαχμεζε απηά ρνξεγεέηαη κφλν ζε φζνπο δελ δηθαηνχληαη ηελ αληέζηνηρε πξνζαχμεζε ηεο βαζηθάο ζχληαμεο.

6.15
Πξνζαχμεζε πνζνχ ηεο βαζηθάο ζχληαμεο αλαπεξέαο ηνπ Ο.Γ.Α. ιφγσ απφιπηεο αλαπεξέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 4 Π.Γ/ηνο 334/1988 (Φ.Δ.Κ. 154Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Ο ζπληαμηνχρνο αλαπεξέαο ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ ιακβΪλεη βαζηθά ζχληαμε κπνξεέ λα ιΪβεη πξνζαχμεζε ζην πνζφ ηεο βαζηθάο ζχληαμεο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξέαο, εθ φζνλ Ϋρεη πνζνζηφ αλαπεξέαο 100% δηαξθψο θαη εθ‟ φξνπ δσάο θαη βξέζθεηαη ζε θαηΪζηαζε πνπ απαηηεέ ζπλερά επέβιεςε, πεξηπνέεζε θαη ζπκπαξΪζηαζε Ϊιινπ πξνζψπνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε - δάισζε ζε εηδηθφ Ϋληππν ηνπ Ο.Γ.Α.
• Πξφζθαηε γλσκΪηεπζε θξαηηθνχ λνζνθνκεένπ γηα ηελ πΪζεζε ηνπ αηηνχληνο.
• Σειεπηαέν απφθνκκα πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα κε απηά πνπ απαηηεέηαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο παξνρΫο εθηφο ηνπ ζηαδένπ 4. (βι. θεθ.
6.13).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Δθ΄ φξνπ δσάο
Παξαηεξήζεηο:
ε πεξέπησζε πνπ ν ζπληαμηνχρνο απφιπηα αλΪπεξνο πεξηζΪιπηεηαη ζε Ϊζπιν αληΪησλ ά
έδξπκα αζπιηθνχ ά πξνλνηαθνχ ραξαθηάξα ά λνζειεχεηαη ζε ςπρηαηξεέν κε δαπΪλεο ηνπ Ο.Γ.Α. ά
ηνπ Γεκνζένπ ην παξαπΪλσ πνζφ ηεο πξνζαχμεζεο κεηψλεηαη ζην κηζφ.

6.16
Πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο γάξαηνο ηνπ Ο.Γ.Α. ιφγσ ηπθιφηεηαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 9 παξ.7 Ν. 2458/1997 (Φ.Δ.Κ. 15Α΄) θαη Άξζξν 4 Π.Γ/ηνο

334/1988 (Φ.Δ.Κ. 154Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Ο ζπληαμηνχρνο γάξαηνο ηνπ θιΪδνπ θχξηαο αζθΪιηζεο θαζψο θαη ν ζπληαμηνχρνο γάξαηνο
ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ παέξλεη ηε βαζηθά ζχληαμε, εθφζνλ εέλαη ηπθιφο, δηθαηνχηαη πξνζαχμεζε ζην
πνζφ ηεο κεληαέαο ζχληαμάο ηνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε - δάισζε ζε εηδηθφ Ϋληππν ηνπ Ο.Γ.Α.
• Πξφζθαηε γλσκΪηεπζε θξαηηθνχ λνζνθνκεένπ γηα ηελ πΪζεζε ηνπ αηηνχληνο.
• Σειεπηαέν απφθνκκα πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα κε απηά πνπ απαηηεέηαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο παξνρΫο - εθηφο ηνπ ζηαδένπ -4-(βι. θεθ.
6.13.)
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 5-6 κάλεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Γηα φζν ρξφλν θαζνξέζεη ε πγεηνλνκηθά επηηξνπά
Παξαηεξήζεηο:
Οη ηπθινέ ζπληαμηνχρνη γάξαηνο ηνπ θιΪδνπ θχξηαο αζθΪιηζεο νη νπνένη ιακβΪλνπλ παξΪιιεια θαη ηε βαζηθά ζχληαμε (πιάξε ά ηκάκα απηάο) δηθαηνχληαη κηα πξνζαχμεζε ζηε ζχληαμά
ηνπο, ιφγσ ηπθιφηεηαο.

6.17

ΔηδηθΫο ξπζκέζεηο

Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 53 παξ.3 & 4 ηνπ Ν. 3518/2006 (Φ.Δ.Κ. 272Α΄).
• ε πεξέπησζε ζαλΪηνπ ζπληαμηνχρνπ ά αζθαιηζκΫλνπ, ν νπνένο Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ην
ρξφλν αζθΪιηζεο πνπ νξέδεηαη ζηα Ϊξζξα 6 παξΪγξαθνο 1 θαη 7 ηνπ λφκνπ γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξέαο δηθαηνχληαη ζχληαμε:
α)
Ο επηδψλ ζχδπγνο ά ε ζχδπγνο, εθφζνλ δελ ζπληαμηνδνηεέηαη απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά, πεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ Ο.Γ.Α.
β)
Σα πξνζηαηεπφκελα παηδηΪ, εθφζνλ εέλαη λφκηκα ά λνκηκνπνηεζΫληα ά αλαγλσξηζζΫληα ά πηνζεηεζΫληα θαη πξνθεηκΫλνπ γηα γπλαέθα θαη ηα θπζηθΪ παηδηΪ απηάο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:
αα)
εέλαη Ϊγακα θαη δελ Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο. Σν φξην απηφ παξαηεέλεηαη
κΫρξη ηνπ 24νπ Ϋηνπο, εθφζνλ θνηηνχλ ζε αλψηεξεο ά αλψηαηεο αλαγλσξηζκΫλεο ζρνιΫο ηνπ εζσηεξηθνχ ά ηνπ εμσηεξηθνχ ά
ββ)
θαηΪ ην ρξφλν ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ά ζπληαμηνχρνπ, εέλαη αλέθαλα γηα θΪζε εξγαζέα,
εθφζνλ ε αληθαλφηεηΪ ηνπο επάιζε πξηλ απφ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 18νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο ά
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θνέηεζεο. ΔηδηθΪ, γηα ηα παηδηΪ πνπ πΪζρνπλ απφ λεπξνςπρηαηξηθΫο παζάζεηο ά αληθαλφηεηα γηα θΪζε εξγαζέα πνπ νθεέιεηαη ζηηο παζάζεηο απηΫο, απαηηεέηαη λα Ϋρεη επΫιζεη
πξηλ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 25νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο.
• Ζ κεληαέα ζχληαμε ιφγσ γάξαηνο ά αλαπεξέαο ζπληζηΪηαη ζε πνζνζηφ 2% επέ ησλ, θαηΪ ην
Ϊξζξν 4 ηνπ λφκνπ απηνχ, αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνέεο Ϋρνπλ ππαρζεέ γηα θΪζε Ϋηνο α-

ζθΪιηζεο, φπσο απηΫο Ϋρνπλ δηακνξθσζεέ θαηΪ ην ρξφλν Ϋλαξμεο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ρξφλνο αζθΪιηζεο κεγαιχηεξνο ησλ Ϋμη κελψλ ζεσξεέηαη πιάξεο Ϋηνο.
Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πξνζαπμΪλεηαη κε επέδνκα γηα ην ζχδπγν ά ηε ζχδπγν πνπ δελ ζπληαμηνδνηεέηαη απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά, πεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ Ο.Γ.Α. ά ηνλ ζχδπγν ά ηελ ζχδπγν
πνπ δελ αζθεέ Ϊιιε εξγαζέα, πιελ ηεο ππαγφκελεο ζηελ αζθΪιηζε ηνπ Ο.Γ.Α.. Σν επέδνκα απηφ
ηζνχηαη κε πνζνζηφ 10% επέ ηνπ πνζνχ ηεο 1εο αζθαιηζηηθάο θαηεγνξέαο θαη πξνζαπμΪλεηαη κε
επέδνκα παηδηψλ, πνπ ηζνχηαη κε πνζνζηφ επέ ηνπ πνζνχ ηεο 1εο αζθαιηζηηθάο θαηεγνξέαο, 8% γηα
ην πξψην παηδέ, 10% γηα ην δεχηεξν παηδέ, 12% γηα ην ηξέην θαη Ϊλσ παηδηΪ, εθφζνλ εέλαη Ϊγακα θαη
αλάιηθα θαη δελ εξγΪδνληαη ά εέλαη αλέθαλα γηα θΪζε βηνπνξηζηηθά εξγαζέα θαη δελ ιακβΪλνπλ ζχληαμε απφ νπνηαδάπνηε πεγά πεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ Ο.Γ.Α. ά ηνπ θιΪδνπ. ΔηδηθΪ, γηα ηα παηδηΪ
πνπ πΪζρνπλ απφ λεπξνςπρηαηξηθΫο παζάζεηο ά αληθαλφηεηα γηα θΪζε εξγαζέα πνπ νθεέιεηαη ζηηο
παζάζεηο απηΫο, απαηηεέηαη ε αληθαλφηεηα απηά λα Ϋρεη επΫιζεη πξηλ απφ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 25νπ
Ϋηνπο ηεο ειηθέαο. Δθφζνλ ν Ϋηεξνο ησλ γνλΫσλ εέλαη ζπληαμηνχρνο ηνπ Ο.Γ.Α. ά ηνπ θιΪδνπ, ε
πξνζαχμεζε ρνξεγεέηαη, θαη‟ επηινγά ηνπο, ζηνλ Ϋλα εθ ησλ ζπδχγσλ.
• Γηα ηελ ρνξάγεζε επηθνπξηθάο ζχληαμεο ζαλΪηνπ απφ ηνλ θιΪδν πξφζζεηεο αζθΪιηζεο
απαηηεέηαη ν επηδψλ ζχδπγνο ά ε ζχδπγνο λα κελ ζπληαμηνδνηεέηαη κε έδην δηθαέσκα απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεγά πεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ Ο.Γ.Α., ηα δε νξθαλΪ παηδηΪ λα πιεξνχλ ηηο εθΪζηνηε
νξηδφκελεο ζρεηηθΫο πξνυπνζΫζεηο ζπληαμηνδφηεζεο.
• Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10
ηνπ λ. 2458/1997, φπσο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ.
• Ζ επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά παξνρά ηνπ θιΪδνπ πξφζζεηεο αζθΪιηζεο αγξνηψλ γάξαηνο, αλαπεξέαο θαη ζαλΪηνπ, αθνινπζεέ, φζνλ αθνξΪ ηελ αλαζηνιά, δηαθνπά, ζπλΫρηζε ά επαλαρνξάγεζά ηεο ηελ θχξηα ζχληαμε.
Πιεξνθνξίεο: www.oga.gr

6.18
χληαμε αλαπεξέαο T.E.B.E Παιαηψλ αζθαιηζκΫλσλ
κΫρξη 31/12/1992
Θεζκηθφ πιαίζην: Β.Γ. 5/55, Π.Γ. 116/88 (Φ.Δ.Κ. 48Α΄), Π.Γ. 209/89 (Φ.Δ.Κ. 98Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Αλ ν δηθαηνχρνο εέλαη αλέθαλνο γηα Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ απφ ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά πΪζεζε, δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη κελψλ.
• Αλ δηαθφςεη ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ, επεηδά Ϋγηλε αλΪπεξνο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα
ησλ δηαηΪμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρεη ρξφλν αζθΪιηζεο - 10 - εηψλ, εθηφο αλ
αζθαιέζηεθε ζην ηακεέν γηα πξψηε θνξΪ κεηΪ ηελ ζπκπιάξσζε ηνπ 50νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπ,
νπφηε πξΫπεη λα Ϋρεη ρξφλν αζθΪιηζεο 15 εηψλ.
• Αλ Ϋγηλε αλΪπεξνο νπνηεδάπνηε κεηΪ ηελ δηαθνπά ηεο Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ
θαη Ϋρεη ρξφλν αζθΪιηζεο 20 ηνπιΪρηζηνλ εηψλ.
• Αλ δηαθφςεη ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο απφ βέαην ζπκβΪλ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο εξγαζέαο ά εμ αηηέαο απηάο, αλεμΪξηεηα κε ην ρξφλν αζθΪιηζάο ηνπ. Αλ ην βέαην ζπκβΪλ επάιζε εθηφο εξγαζέαο, απαηηεέηαη ρξφλνο αζθΪιηζεο 5 εηψλ.
• Αλ θξηζεέ απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο ηνπ ηακεένπ φηη ε αληθαλφηεηΪ ηνπ γηα

εξγαζέα αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 66,6%.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ θαηαβνιά ηεο ζχληαμεο αξρέδεη απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κάλα εθεέλνπ πνπ ππνβΪιιεηαη ε
αέηεζε γηα ζπληαμηνδφηεζε. Αλ ν αζθαιηζκΫλνο δηαθφςεη ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ κεηΪ
ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξέαο, ην δηθαέσκα ζηε ζχληαμε αξρέδεη
απφ ηελ πξψηε ηνπ κάλα ηνπ επφκελνπ, εθεέλνπ πνπ δηαθφπεθε ε Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΔΪλ
φκσο ππΪξρεη νθεηιά ηνπ ππνςάθηνπ ζπληαμηνχρνπ, κεγαιχηεξε ησλ δΫθα (10) κεληαέσλ ζπληΪμεσλ (ηα εθΪζηνηε θαηψηαηα φξηα Σ.Δ.Β.Δ.) απφ ηνλ επφκελν κάλα ηεο εμφθιεζεο απηάο εθφζνλ
δελ εμνθιεζεέ απηά εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζά ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Παξάηαζε ζχληαμεο θαη ζχληαμε εθ΄ φξνπ δσήο.
Οη αζθαιηζκΫλνη πνπ ζπληαμηνδνηάζεθαλ ιφγσ αλαπεξέαο γηα νξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα
δηθαηνχληαη παξΪηαζε ηεο ζπληαμηνδφηεζάο ηνπο, εθφζνλ ππνβΪιινπλ ζρεηηθά αέηεζε κΫζα ζε
πξνζεζκέα Ϋμη (6) κελψλ, πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε εκΫξα ηεο ιάμεσο ηεο ρξνληθάο πεξηφδνπ
γηα ηελ νπνέα ζπληαμηνδνηάζεθαλ.
Μπνξεέ, επέζεο, λα ππνβΪιιεη αέηεζε θαη κΫζα ζην ηειεπηαέν δέκελν ηεο ρξνληθάο πεξηφδνπ
γηα ηελ νπνέα θξέζεθε αλΪπεξνο.
Δπέζεο, νη αζθαιηζκΫλνη πνπ πΫξαζαλ 3 (ηξεηο) θνξΫο απφ ηελ πγεηνλνκηθά επηηξνπά θαη
πάξαλ ζχληαμε πΫληε ρξφληα ζπλΫρεηα, εέλαη δε ειηθέαο 60 εηψλ, θαζψο θαη εθεέλνη πνπ πΫξαζαλ
πΫληε (5) θνξΫο απφ ηελ πγεηνλνκηθά επηηξνπά θαη πάξαλ ζχληαμε 10 ρξφληα ζπλΫρεηα θαη εέλαη
ειηθέαο 55 εηψλ παέξλνπλ ζχληαμε εθ΄ φξνπ δσάο, ρσξέο λα εμεηαζζνχλ Ϊιιε θνξΪ απφ ηελ πγεηνλνκηθά επηηξνπά.

6.19
χληαμε αλαπεξέαο Σ.Δ.Β.Δ. ( απφ θνηλά λφζν) λΫσλ αζθαιηζκΫλσλ απφ
1/1/1993
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 2084/92 (Φ.Δ.Κ. 165Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
• ΜΫρξη ην 21ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο 1 Ϋηνο αζθΪιηζεο απμαλφκελν πξννδεπηηθΪ ζε 5 Ϋηε κε ηελ
πξνζζάθε 5 κελψλ γηα θΪζε Ϋηνο ειηθέαο πΫξαλ ηνπ 21νπ .
• Αλεμαξηάησο απφ ειηθέα κε ρξφλν αζθΪιηζεο 5 εηψλ εθ ησλ νπνέσλ 2 Ϋηε λα Ϋρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεέ κΫζα ζηα 5 ηειεπηαέα ρξφληα πξηλ απφ ην Ϋηνο πνπ θαηΫζηε ν δηθαηνχρνο αλΪπεξνο.
• Αλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 5εηέαο ν αζθαιηζκΫλνο Ϋρεη ζπληαμηνδνηεζεέ, ε πεξένδνο ησλ 5
εηψλ επεθηεέλεηαη γηα ηνλ αληέζηνηρν πξν ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ρξφλν.
• Αλεμαξηάησο απφ ειηθέα κε ρξφλν αζθΪιηζεο 15 εηψλ.
Πνζνζηά αλαπεξίαο
• ΒαξηΪ αληθαλφηεηα 80%
• Πιάξε αληθαλφηεηα 67 %
• Μεξηθά αληθαλφηεηα 50%.
χληαμε (εθ’ φξνπ δσήο)
• 55 εηψλ - 7 Ϋηε ζπληαμηνδφηεζεο σο αλΪπεξνο - 3 εμεηΪζεηο απφ πγεηνλνκηθά επηηξνπά.

• 60 εηψλ - 5 Ϋηε ζπληαμηνδφηεζεο σο αλΪπεξνο - 2 εμεηΪζεηο απφ πγεηνλνκηθά Δπηηξνπά
• Ο επέ 12εηέα ζπληαμηνδνηνχκελνο σο αλΪπεξνο, ζπλερψο αλεμΪξηεηα νξένπ ειηθέαο.
• Ο επέ 20εηέα ζπληαμηνδνηνχκελνο, σο αλΪπεξνο, δηαθεθνκκΫλα αιιΪ απφ ηξηεηέαο ζπλερψο ζπληαμηνδνηνχκελνο.

6.20
Δξγαηηθφ αηχρεκα ε αηχρεκα εθηφο εξγαζέαο λΫσλ αζθαιηζκΫλσλ Σ.Δ.Β.Δ.,
απφ 1/1/1993
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 2084/92 (Φ.Δ.Κ. 165Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
• Δξγαηηθφ αηχρεκα - αζθαιηζηηθφο δεζκφο κε ην Σακεέν.
• Αηχρεκα εθηφο εξγαζέαο - κηζφο ρξφλνο αζθΪιηζεο πνπ απαηηεέηαη γηα ζπληαμηνδφηεζε
ιφγσ αλαπεξέαο.
Δπηδφκαηα:
ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Σ.Δ.Β.Δ. ρνξεγνχληαη ηα εμάο επηδφκαηα:
• Σν επίδνκα ζεξηλψλ δηαθνπψλ, έζν κε ην κηζφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
• Δπίδνκα θπκαηηψζεσο.
• Δπίδνκα αεξνζεξαπείαο, θαηαβΪιιεηαη Ϊπαμ ηνπ Ϋηνπο.
• Δπίδνκα ζπκπαξάζηαζεο εηέξνπ πξνζψπνπ: Σν παξαπΪλσ επέδνκα ρνξεγεέηαη
ζηνπο αζθαιηζκΫλνπο ιφγσ αλαπεξέαο, νη νπνένη ρξεηΪδνληαη ζπκπαξΪζηαζε εμαηηέαο αληθαλφηεηαο. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο κε ην ελ ιφγσ επέδνκα πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 50% θαη γηα φζν ρξφλν
θξέλεη ε πγεηνλνκηθά επηηξνπά ηνπ Η.Κ.Α. Γηα ην επέδνκα απηφ ρξεηΪδεηαη αέηεζε θαη ηαηξηθά γλσκΪηεπζε ζρεηηθΪ κε ηε λφζν απφ ηελ νπνέα πΪζρεη ν ελδηαθεξφκελνο ζπληαμηνχρνο, ηα νπνέα
θαηαζΫηεη ζηα γξαθεέα ηνπ Σ.Δ.Β.Δ.
• Δμστδξπκαηηθφ επίδνκα. Υνξεγεέηαη ζηνπο αζθαιηζκΫλνπο, ζπληαμηνχρνπο θαζψο θαη
ζηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο πνπ πΪζρνπλ απφ παξαπιεγέα θαη ηεηξαπιεγέα. Δπέζεο, ζε φζνπο πΪζρνπλ:
1. Απφ κπαζζΫλεηα - κπνπΪζεηα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67 % θαη Ϊλσ.
2. ε φζνπο Ϋρνπλ αθξσηεξηαζκφ θαηΪ ηα ηΫζζεξα Ϊθξα, απφ ηνλ αζηξΪγαιν θαη πΪλσ γηα
ηα δχν θΪησ Ϊθξα θαη απφ ηνλ θαξπφ θαη πΪλσ γηα ηα δχν Ϊλσ Ϊθξα ά Ϋρνπλ πςειφ κεξηαέν αθξσηεξηαζκφ ησλ δχν θΪησ Ϊθξσλ ά πιάξε αθξσηεξηαζκφ ησλ δχν Ϊλσ Ϊθξσλ ά αληέζηνηρν
αθξσηεξηαζκφ ηνπ ελφο θΪησ Ϊθξνπ, πνπ δελ επηδΫρνληαη εθαξκνγάο ηερληθνχ κΫινπο.
3. ε φζνπο Ϋρνπλ θσθνκΫιεηα πνπ επηθΫξεη ηνλ έδην βαζκφ θηλεηηθάο αλαπεξέαο κε ηελ
πξναλαθεξφκελε πεξέπησζε 2.
4. ε φζνπο πΪζρνπλ απφ ζθιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο πνπ επηθΫξεη παξαπιεγέα - ηεηξαπιεγέα
κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67 % θαη Ϊλσ.
5. ε φζνπο Ϋρνπλ πιάξε αθξσηεξηαζκφ ηνπ ελφο Ϊλσ ά θΪησ Ϊθξνπ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67 % θαη Ϊλσ θαη επηδΫρεηαη εθαξκνγάο ηερλεηνχ κΫινπο.
• Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (Δ.Κ.Α..)
Άιιεο παξνρέο
ηα ηερληθΪ βνεζάκαηα ηζρχεη φ,ηη ηζρχεη θαη γηα ην Η.Κ.Α. Οη ελδηαθεξφκελνη εμεηΪδνληαη απφ

ηελ επηηξνπά ηνπ Η.Κ.Α.
Πιεξνθνξίεο: www.tebe.gr

6.21

ΠαξνρΫο αζθαιηζκΫλσλ ζην Ν.Α.Σ.

χληαμε ιφγσ αληθαλφηεηαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 38 ηνπ Ν. 1085/80 (Φ.Δ.Κ. 225Α΄) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο
ηεο δηαδνρηθάο αζθΪιηζεο Ν.1405/83(Φ.Δ.Κ. 180Α΄) θαη Ν. 1539/85 (Φ.Δ.Κ. 64Α΄) θαη ησλ δηαηΪμεσλ ηεο πξγ.10, ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2575/98 (Φ.Δ.Κ. 23Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
Ο λαπηηθφο πνπ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη 15εηά ζπλζεηηθά ππεξεζέα ζηελ νπνέα κπνξεέ λα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ε ππεξεζέα πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε Ϊιιν θνξΫα (δηαδνρηθά αζθΪιηζε κε
ειΪρηζηε λαπηηθά ππεξεζέα πΫληε εηψλ) δηθαηνχηαη λα πΪξεη ζχληαμε αληθαλφηεηαο, αλ θξηζεέ απφ
ηελ Α΄ βαζκηα πγεηνλνκηθά επηηξνπά ηνπ Η.Κ.Α., αλέθαλνο γηα ην λαπηηθφ επΪγγεικα κε πνζνζηφ
αλαπεξέαο 67% ά αλέθαλνο γηα ην λαπηηθφ επΪγγεικα απφ ηελ Β΄ βαζκηα πγεηνλνκηθά επηηξνπά
πνπ εέλαη ε Αλψηαηε Ναπηηθά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά (ΑΝΤΔ).
Διάρηζηε Αζθαιηζηηθή Πξνζηαζία N.A.T.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 1 Ν. 1085/80 (Φ.Δ.Κ. 225Α΄) «πεξέ ειΪρηζηεο αζθαιηζηηθάο πξνζηαζέαο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ δηΪηαμε ηνπ Ϊξζξνπ 2 παξ.1 ηνπ Ν. 1711/87 (Φ.Δ.Κ.
109Α΄), θαη ηεο παξγ. 10 ηνπ Ν 2575/98 (Φ.Δ.Κ. 23Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Να Ϋρεη ν λαπηηθφο ζπκπιεξσκΫλε πεληαεηά ηνπιΪρηζηνλ "πξαγκαηηθά λαπηηθά ππεξεζέα",
κφλν σο κΫινο ζπγθξνηεκΫλνπ πιεξψκαηνο ζε πινέα κε ειιεληθά ζεκαέα ά μΫλε αζθαιηζηηθψο
ζπκβεβιεκΫλσλ κε ην Ν.Α.Σ., απνθιεηνκΫλνπ ηνπ ππνινγηζκνχ ππεξεζέαο ινγηδνκΫλεο ά εμνκνηνχκελεο απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηΪηαμε κε "πξαγκαηηθά λαπηηθά ππεξεζέα".
• Να Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ε παξαπΪλσ πξαγκαηηθά λαπηηθά ππεξεζέα ζε πινέα θαζαξάο
ρσξεηηθφηεηαο δΫθα ηνπιΪρηζηνλ θφξσλ, ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα, φρη κεγαιχηεξν απφ ην ηξηπιΪζην
απηάο. Χο αθεηεξέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ νξέδεηαη ε πξψηε λαπηνιφγεζε εθφζνλ
πξαγκαηνπνηάζεθε εληφο πεληαεηέαο απφ ηελ απνγξαθά θαη πΫξαο ε εκΫξα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο πεξέ απνλνκάο ζχληαμεο ζε πεξέπησζε αληθαλφηεηαο.
• Γηα ηελ πεληαεηά πξαγκαηηθά λαπηηθά ππεξεζέα, απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ πιεξσζεέ ά βεβαησζεέ νη αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο θαη ε ηειεπηαέα λαπηνιφγεζε δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ νθηψ κελψλ, λα
Ϋγηλε κΫζα ζηα ηειεπηαέα ηΫζζεξα ρξφληα πξνηνχ επΫιζεη ν αζθαιηζηηθφο θέλδπλνο.
Ο ρξφλνο Ϊδεηαο δελ ζπλππνινγέδεηαη γηα ζπκπιάξσζε ηεο πεληαεηνχο ππεξεζέαο.
• Να θαηΫζηε ν λαπηηθφο ηζνβέσο αλέθαλνο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγΫικαηνο κε
πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαηΪ ηηο θεέκελεο πεξέ Ν.Α.Σ. δηαηΪμεηο. ε πεξέπησζε πνπ ν λαπηηθφο
θξηζεέ πξνζσξηλΪ αλέθαλνο, επαλεμεηΪδεηαη απφ ηηο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο, Ϋσο φηνπ γέλεη νξηζηηθΪ ζπληαμηνχρνο.

6.22

χληαμε Λφγσ Αηπράκαηνο - Ν.Α.Σ .

Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 14 παξ. 4 ηνπ ΚΝ 792/78

Πξνυπνζέζεηο:
• Ο λαπηηθφο λα αλάθε ζε ζπγθξνηεκΫλν πιάξσκα πινένπ κε ειιεληθά ζεκαέα ά εξγαδφηαλ
σο πιάξσκα πινένπ κε μΫλε ζεκαέα αζθαιηζηηθψο ζπκβεβιεκΫλνπ κε ην Ν.Α.Σ.
• Να εξγαδφηαλ σο πιάξσκα πινένπ κε μΫλε ζεκαέα κε ζπκβεβιεκΫλνπ κε ην Ν.Α.Σ, λα
ζπληξΫρνπλ φκσο θαη ηα επφκελα:
• Ο λαπηηθφο πνπ ππΫζηε ην αηχρεκα λα εέρε απνθηάζεη πξν ηεο επειεχζεσο ηνπ αηπράκαηνο δηεηά ηνπιΪρηζηνλ θαηαρσξεκΫλε ζηα Μ.Δ.Θ. "πξαγκαηηθά ππεξεζέα".
• Να εμαγνξΪζζεθε εκπξφζεζκα νιφθιεξε ε λαπηηθά ππεξεζέα πνπ απνθηάζεθε ζην πινέν
κε μΫλε ζεκαέα, ζην νπνέν ππΫζηε ην αηχρεκα.
• Να Ϋρεη ζπκβεέ ην αηχρεκα θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο λαπηνιφγεζεο ηνπ λαπηηθνχ ζην πινέν
κε μΫλε ζεκαέα, ηεο νπνέαο ε Ϋλαξμε αλακθηζβάηεηα πξαγκαηνπνηάζεθε πξηλ ηελ πΪξνδν δηεηέαο
απφ ηελ ηειεπηαέα εκεξνκελέα ηεο πθηζηακΫλεο ζηα Μ.Δ.Θ. θαηΪ ηελ εκΫξα ηνπ αηπράκαηνο
"πξαγκαηηθάο λαπηηθάο ππεξεζέαο ηνπ".
Παξαηεξήζεηο:
ε πεξέπησζε πνπ ν λαπηηθφο θξηζεέ πξνζσξηλΪ αλέθαλνο επαλεμεηΪδεηαη απφ ηηο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο, Ϋσο φηνπ γέλεη νξηζηηθΪ ζπληαμηνχρνο. χληαμε αηπράκαηνο απνλΫκεηαη ζηα δηθαηνχκελα πξφζσπα ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ λαπηηθνχ, φηαλ ν ζΪλαηνο πξνάιζε απφ αηχρεκα, κε ηηο
έδηεο πξνυπνζΫζεηο πνπ αλαθΫξνληαη πην πΪλσ.
• ηηο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ηνπ λαπηηθνχ ν λφκνο δΫρεηαη θαη ραξαθηεξέδεη σο λαπηηθφ
αηχρεκα ηηο πην θΪησ πεξηπηψζεηο:
• Σν ζΪλαην ηνπ λαπηηθνχ θαηΪ ην ρξφλν ηεο λαπηνιφγεζάο ηνπ απφ νπνηαδάπνηε αηηέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ πινπ ηνπ πινένπ.
• Σν ζΪλαην ηνπ λαπηηθνχ πνπ ζπκβαέλεη ζηελ μεξΪ κΫζα ζε 10 ην πνιχ εκΫξεο απφ ηελ
απνβέβαζά ηνπ απφ ην πινέν, πνπ Ϋρεη σο αηηέα βαξηΪ αζζΫλεηα πνπ εθδειψζεθε ζηε δηΪξθεηα ηεο
εξγαζέαο ηνπ.
• ΔμαηξεηηθΪ ην ζΪλαην ά ηελ απψιεηα ηνπ λαπηηθνχ ζε αεξνπνξηθΪ δπζηπράκαηα, θαηΪ ηελ
κεηΪβαζά ηνπ γηα λαπηνιφγεζε ά θαηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπ κεηΪ ηελ απφιπζε.

6.23

Αλαπξνζαξκνγά ζπληΪμεσλ ΝΑΣ

Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 13, παξγ. 1(α) ηνπ Ν. 3075/2002 (Φ.Δ.Κ. 297Α΄) .
χκθσλα κε ηηο παξαπΪλσ δηαηΪμεηο, νη αλψηαηεο ζπληΪμεηο ησλ λαπηηθψλ πνπ Ϋρνπλ δεθαπεληαεηά ηνπιΪρηζηνλ ζπλζεηηθά ζαιΪζζηα ππεξεζέα, ζηελ νπνέα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ν ρξφλνο
Ϊδεηαο θαη νη πΪζεο θχζεσο εμαγνξΫο ζην Ν.Α.Σ., επαλππνινγέδνληαη ηελ 31 ε Γεθεκβξένπ θΪζε
Ϋηνπο θαη δηακνξθψλνληαη ζηα αλαθεξφκελα σο αθνινχζσο πνζνζηΪ επέ ηνπ βαζηθψλ κηζζψλ,
πξνζαπμεκΫλσλ κε ην επέδνκα Κπξηαθψλ ησλ αληέζηνηρσλ ζπιινγηθψλ ζπκβΪζεσλ εξγαζέαο ησλ
πινέσλ ζηα νπνέα λαπηνινγάζεθαλ θαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο κε ηηο νπνέεο ππεξΫηεζαλ θαηΪ ην ηειεπηαέν 48κελν ηεο ππεξεζέαο ηνπο.
• απφ 1.1.2003 ζην 62,5% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ
• απφ 1.1.2004 ζην 65% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.
• απφ 1.1.2005 ζην 67,5% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.
• απφ 1.1.2006 θαη κεηΪ ζην 70% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.
ΚαηΪ ην έδην πνζνζηφ απμΪλνληαη θαη νη ζπληΪμεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ εέλαη κηθξφηεξεο

ησλ αλσηΪησλ ζπληΪμεσλ.
Ο επαλππνινγηζκφο αθνξΪ θαη ηελ επηθνπξηθά ζχληαμε ησλ λαπηηθψλ πνπ ρνξεγεέηαη απφ ην
ΚεθΪιαην Δπηθνπξηθάο ΑζθΪιηζεο Ναπηηθψλ.
χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13, παξγ. 1(β) ηνπ Ν. 3075/2002, πξνζνληνχρνη λαπηηθνέ πνπ Ϋρνπλ ζπληαμηνδνηεζεέ κε βΪζε ηελ εηδηθφηεηα ησλ λαπηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο, δχλαληαη
λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηπηψζεσο (α), εθφζνλ θαηαβΪιινπλ ηε δηαθνξΪ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Ν.Α.Σ. - Κ.Δ.Α.Ν. κεηαμχ ηεο εηδηθφηεηαο λαπηνιφγεζεο θαη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ
λαπηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο. ηε πεξέπησζε πνπ λαπηηθνέ δελ ιακβΪλνπλ επηθνπξηθά ζχληαμε απφ
ην Κ.Δ.Α.Ν., δελ θαηαβΪιινπλ ηελ αληέζηνηρε δηαθνξΪ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
Ζ δηαθνξΪ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ ηειεπηαένπ 48κελνπ ησλ εηδηθνηάησλ ηεο λαπηηθάο ηνπο ππεξεζέαο ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηα κηζζνιφγηα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβΪζεσλ εξγαζέαο
πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ηηο θαηεγνξέεο ησλ πινέσλ πνπ ππεξΫηεζαλ ά εμαγφξαζαλ θαη ηα κηζζνιφγηα ηεο ζπιινγηθάο ζχκβαζεο εξγαζέαο επηβαηεγψλ αθηνπιντθψλ πινέσλ Ϊλσ ησλ 1.500.- θ.ν.ρ.
Ζ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ, ζε θακέα πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε
κεέσζε ηνπ χςνπο ησλ ζπληΪμεσλ πνπ ρνξεγνχληαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ζΫζεψο ηνπ ζε ηζρχ.
Πιεξνθνξίεο: www.nat.gr

6.24
Υνξάγεζε ζχληαμεο αζθαιηζκΫλσλ ηνπ Σ..Α.Τ. ιφγσ αλαπεξέαο.
Θεζκηθφ πιαίζην: N. 5945/34, N. 982/79, N. 1902/90 (Φ.Δ.Κ.138Α΄), N. 2084/92(Φ.Δ.Κ.
165Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
Α. Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31-12-1992
α) ΠΫληε ρξφληα πξαγκαηηθά αζθΪιηζε ά δψδεθα ζηελ πεξέπησζε πνπ δηθαηνχληαη ζπληΪμεσο θαη απφ Ϊιιν θνξΫα. ε πεξέπησζε πνπ ε αληθαλφηεηα πξνάιζε απφ βέαην ζπκβΪλ θαηΪ ηελ
εθηΫιεζε ηνπ θαζάθνληνο αξθεέ κέα κΫξα αζθΪιηζεο.
β) Γελ απαηηεέηαη φξην ειηθέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Έληππε αέηεζε ( ρνξεγεέηαη απφ ην Σ..Α.Τ.)
• Ηαηξηθά γλσκΪηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν ε νπνέα λα αλαθΫξεη ηελ πΪζεζε ηνπ αζθαιηζκΫλνπ θαη φηη δελ κπνξεέ λα αζθάζεη ην επΪγγεικα.
Αλ ν αηηψλ-νχζα θξηζεέ απφ ηελ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Σ..Α.Τ. αλέθαλνο-ε γηα εξγαζέα
πξΫπεη λα ππνβΪιεη θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ιφγσ γάξαηνο θαη
εέλαη ηα εμάο:
1. ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο
2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθεένπ ζπιιφγνπ ζην νπνέν ζα αλαθΫξνληαη ηα εμάο ζηνηρεέα:
• εκεξνκελέα εγγξαθάο
• ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην ζχιινγν
• φηη Ϋρεη θαηαηεζεέ πηπρέν
• ε εκεξνκελέα δηαθνπάο επαγγΫικαηνο θαη

• ε εκεξνκελέα δηαγξαθάο απφ ην ζχιινγν.
ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη εγγξαθά ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπιιφγνπο ρξεηΪδεηαη βεβαέσζε απφ φινπο, εθηφο αλ ηα ζηνηρεέα βεβαηψλνληαη απφ ηνλ ηειεπηαέν ζχιινγν.
3. ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη θαηαηεζεέ πηπρέν ζην ζχιινγν ρξεηΪδεηαη επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ πηπρένπ. Αλ ην πηπρέν εέλαη απφ εθπαηδεπηηθφ έδξπκα αιινδαπάο ρξεηΪδεηαη θαη αλαγλψξηζε ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α.)
4. ΑπνδεηθηηθΪ αζθάζεσο επαγγΫικαηνο απφ ην 1979 θαη ζπγθεθξηκΫλα:
• Βηβιέα εζφδσλ-εμφδσλ ζεσξεκΫλα απφ ηελ εθνξέα ά ζηειΫρε ησλ κπινθ απνδεέμεσλ ά
-ππεχζπλεο δειψζεηο θαξκαθνπνηψλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ζπληαγψλ ηνπ αηηνχληνο ζην ζπληαγνιφγηφ ηνπο κε αχμνληα αξηζκφ θαη ηελ ρξνλνινγέα θαηαρψξεζεο.
• Γηα ηα δηαζηάκαηα ησλ εκκέζζσλ ζΫζεσλ ρξεηΪδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηεο αληέζηνηρεο ππεξεζέαο ά αληέζηνηρα βεβαέσζε αλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ ηνκΫα.
• Αλ πξφθεηηαη γηα θιηληθΪξρε ρξεηΪδεηαη βεβαέσζε απφ ηελ νηθεέα Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε (Ν.Α.) πνπ λα θαέλεηαη ε εκεξνκελέα ρνξάγεζεο θαη αλΪθιεζεο ηεο Ϊδεηαο.
• Αλ ν δηθαηνχρνο δηεηΫιεζε επηζηεκνληθΪ ππεχζπλνο ζε θιηληθά ρξεηΪδεηαη εθηφο απφ ηε
βεβαέσζε ηεο θιηληθάο θαη βεβαέσζε απφ ηελ νηθεέα Ν.Α. πνπ λα θαέλεηαη ε εκεξνκελέα αλΪθιεζεο ηεο επηζηεκνληθάο ππεπζπλφηεηαο.
• Γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο κε δηθφ ηνπο θαξκαθεέν ρξεηΪδεηαη βεβαέσζε απφ ηελ νηθεέα Ν.Α.
απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη πφηε ρνξεγάζεθε ε Ϊδεηα έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο, πφηε αλαθιάζεθε
ε Ϊδεηα θαη νη ηπρφλ κεηαβνιΫο ζην ελδηΪκεζν δηΪζηεκα.
Αλ Ϋρεη γέλεη ζπζηΫγαζε ρξεηΪδεηαη λα ππνβιεζεέ θαη ε απνζπζηΫγαζε (ιχζε ηνπ εηαηξηθνχ)
κε ζθξαγέδα Πξσηνδηθεένπ.
5. Σν αζθαιηζηηθφ βηβιηΪξην (θιΪδνπ ζχληαμεο)
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ζρεηηθΪ κε ηελ νηθνγελεηαθά ηνπ θαηΪζηαζε (εκεξνκελέα ηΫιεζεο γΪκνπ, εκεξνκελέα γΫλλεζεο παηδηψλ
θ.ι.π.)
7. Αλ ν αηηψλ εέλαη κνλνζπληαμηνχρνο ρξεηΪδεηαη ππεχζπλε δάισζε φηη δελ ιακβΪλεη νχηε
δηθαηνχηαη ζχληαμε απφ θαλΫλα Ϊιιν θνξΫα πιελ ηνπ Σ..Α.Τ.
8. πκπιάξσζε ησλ εληχπσλ (επηινγάο πεξέζαιςεο, εθθαζΪξηζεο αζθαιηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ, δειηέν αλαγγειέαο Α.Μ.Κ.Α.) ηα νπνέα ρνξεγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ
Σ..Α.Τ.
9. Βεβαέσζε δηαθνπάο επαγγΫικαηνο απφ ηελ εθνξέα γηα φζνπο αζθνχλ ειεχζεξν επΪγγεικα.
Β). Αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ 1-1-1993
• Αλ ν αζθαιηζκΫλνο δελ Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ην 21ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ρξεηΪδεηαη Ϋλα Ϋηνο
αζθΪιηζεο. Σν Ϋλα Ϋηνο εξγαζέαο απμΪλεηαη πξννδεπηηθΪ ζε 5 Ϋηε αζθΪιηζεο κε ηελ πξνζζάθε
αλΪ 5 κελψλ αζθΪιηζεο θαηΪ κΫζν φξν γηα θΪζε Ϋηνο ειηθέαο πΫξαλ ηνπ 21νπ.
• Αλ Ϋρεη 5 Ϋηε αζθΪιηζεο απφ ηα νπνέα 2 Ϋηε κΫζα ζηα 5 Ϋηε ηα ακΫζσο πξνεγνχκελα απφ
εθεέλν πνπ Ϋγηλε αλΪπεξνο. Αλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ 5 απηψλ εηψλ ν αζθαιηζκΫλνο Ϋρεη επηδνηεζεέ γηα αζζΫλεηα ά αλεξγέα ά Ϋρεη ζπληαμηνδνηεζεέ, ε πεξένδνο ησλ 5 εηψλ επεθηεέλεηαη γηα ηνλ αληέζηνηρν πξνο ηελ επηδφηεζε ά ζπληαμηνδφηεζε ρξφλν.
• Αλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη 15 Ϋηε αζθΪιηζεο νπνηεδάπνηε
• Αλ ε αλαπεξέα νθεέιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ά αηχρεκα θαηΪ ηελ απαζρφιεζε αξθεέ

Ϋζησ θαη κέα κΫξα αζθΪιηζεο.
• Αλ ε αλαπεξέα νθεέιεηαη ζε αηχρεκα εθηφο εξγαζέαο ά απαζρφιεζεο πεξέ ηνπ νπνένπ θξέλνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ θνξΫσλ ν αζθαιηζκΫλνο δηθαηνχηαη ζχληαμε αλαπεξέαο αλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ην κηζφ ρξφλν αζθΪιηζεο ησλ αλσηΫξσ πεξηπηψζεσλ. (Ν. 2084/92 Ϊξζξα 25 θαη 26).
Γηθαηνινγεηηθά:
Σα έδηα κε ηνπο παιηνχο αζθαιηζκΫλνπο.

6.25

ΔηδηθΫο Καηεγνξέεο πληαμηνδφηεζεο Λφγσ Γάξαηνο

Θεζκηθφ Πιαίζην: N. 612/77 (Φ.Δ.Κ.164Α΄), Ν. 2227/94 (Φ.Δ.Κ.129Α΄), N. 1902/90 (Φ.Δ.Κ.
138Α΄), N. 3075/02 (Φ.Δ.Κ. 297Α΄). N. 3232/04 (Φ.Δ.Κ. 48Α΄) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν
61 παξ.6 Ν. 3518/06 (Φ.Δ.Κ. 272Α΄).
Α) Υνξήγεζε ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σ..Α.Τ. πνπ είλαη:
• Σπθινέ,
• Παξαπιεγηθνέ - ηεηξαπιεγηθνέ,
• Νεθξνπαζεέο ηειηθνχ ζηαδένπ ά κεηακνζρεπκΫλνη,
• Έρνπλ θΪλεη κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ νξγΪλσλ (θαξδηΪ, πλεχκνλεο, άπαξ, πΪγθξεαο),
θαη βξέζθνληαη ζε ζπλερά αλνζνθαηαζηνιά, εθφζνλ Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67%,
• Αηκνξξνθηιηθνέ ηχπνπ Α ά Β,
• ΠΪζρνπλ απφ Β νκφδπγν κεζνγεηαθά ά δξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο
ηνπιΪρηζηνλ 67% πνπ ππνβΪιινληαη ζε κεηΪγγηζε.
ηηο παξαπΪλσ θαηεγνξέεο ρνξεγεέηαη ζχληαμε ησλ 35 εηψλ ρσξέο φξην ειηθέαο εθφζνλ Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιΪρηζηνλ 15 Ϋηε πξαγκαηηθάο αζθΪιηζεο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• ια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχληαμε γάξαηνο (βιΫπε δηθαηνινγεηηθΪ
γηα ζχληαμε αληθαλφηεηαο)
• Ηαηξηθά γλσκΪηεπζε θξαηηθνχ λνζνθνκεένπ ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ε πΪζεζε
• Αληέγξαθν επηθπξσκΫλν ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο Α/βΪζκηαο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο ηνπ
Γεκνζένπ ε νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ γηα θνξνινγηθά ρξάζε θαη αλαθΫξεη ην πνζνζηφ αλαπεξέαο.
Β) ΜεηΫξεο αλαπάξσλ ηΫθλσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, θαζψο θαη ζχδπγνη αλαπάξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80% θαη Ϊλσ, εθφζνλ Ϋρνπλ δηαλχζεη ηνπιΪρηζηνλ δεθαεηά Ϋγγακν βέν, αζθαιηζκΫλνη ζε θνξεέο θχξηαο αζθΪιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Δξγαζέαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ ζεκειηψλνπλ δηθαέσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιάξσζε 7.500
εκεξψλ εξγαζέαο ά 25 εηψλ αζθΪιηζεο, αλεμαξηάησο νξένπ ειηθέαο θαη αλεμαξηάησο ρξφλνπ ππαγσγάο ζηελ αζθΪιηζε.
Γηθαηνινγεηηθά:
ια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχληαμε γάξαηνο. (βιΫπε δηθαηνινγεηηθΪ γηα
ζχληαμε αληθαλφηεηαο).
Πιεξνθνξίεο: www.tsay.gr

ΜΔΣΑΦΟΡΔ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ - ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
7.1.

Κψδηθαο Οδηθάο Κπθινθνξέαο (Κ.Ο.Κ.)

Θεζκηθφ Πιαίζην: Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ 57Α΄)
1. ήκαλζε νδψλ κε πηλαθίδεο
Οη ηνπνζεηνχκελεο πηλαθέδεο γηα ηε ζάκαλζε ησλ νδψλ εέλαη θαηΪ θαηεγνξέα νη εμάο:
Ρ-71:
Υψξνο ζηΪζκεπζεο απνθιεηζηηθΪ γηα νράκαηα αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, χζηεξα απφ εηδηθά Ϊδεηα.
Ρ-72:
Υψξνο ζηΪζκεπζεο απνθιεηζηηθΪ γηα ζπγθεθξηκΫλν φρεκα αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, χζηεξα απφ εηδηθά Ϊδεηα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξέαο .....
Πξ-4δ:
ΔπηηξΫπεηαη, κφλν, γηα νράκαηα αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, χζηεξα απφ εηδηθά Ϊδεηα.
Πξ-4ε:
Δμαηξνχληαη, κφλν, νράκαηα αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, χζηεξα απφ εηδηθά Ϊδεηα. Χο αλαπεξηθΪ νράκαηα λννχληαη απηΪ ησλ αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, ηα νπνέα θΫξνπλ ζην Ϊλσ
δεμηφ κΫξνο ηνπ πέζσ θξπζηΪιινπ ην εηδηθφ ζάκα, ην νπνέν ρνξεγεέηαη απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο
θαη Πξφλνηαο.
Ο νδεγφο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβΪιινληαη κε ηηο ξπζκηζηηθΫο
πηλαθέδεο ... Ρ71 θαη Ρ72 ά ην ζπλδπαζκφ απηψλ κε πξφζζεηεο πηλαθέδεο ηηκσξεέηαη κε δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν (65,5) εμεληαπΫληε επξψ θαη πελάληα ιεπηψλ. Ζ παξΪβαζε βεβαηψλεηαη απφ ην αζηπλνκηθφ φξγαλν, πνπ επηιακβΪλεηαη απηάο, ην νπνέν θαη ζπληΪζζεη ζρεηηθά Ϋθζεζε. Ο παξαβΪηεο θαιεέηαη, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο, εθφζνλ ην επηζπκεέ, λα εκθαληζηεέ ζηελ Αξρά ζηελ νπνέα ππΪγεηαη
ην αζηπλνκηθφ φξγαλν πνπ βεβαέσζε ηελ παξΪβαζε θαη λα ππνβΪιεη ηηο αληηξξάζεηο ηνπ. ε πεξέπησζε πνπ δελ εκθαληζηεέ ά εθφζνλ νη αληηξξάζεηο θξηζνχλ κε βΪζηκεο, ν Γηνηθεηάο ηεο πην πΪλσ
Αζηπλνκηθάο Αξράο επηβΪιιεη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, ην νπνέν θαη εηζπξΪηηεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο γηα ηελ εέζπξαμε ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ. Με θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γεκφζηαο ΣΪμεο νξέδνληαη νη ιεπηνκΫξεηεο εθαξκνγάο ηεο παξαγξΪθνπ απηάο.
2. Καλφλεο θπθινθνξίαο πεδψλ
Οη πεδνέ ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεδνδξφκηα ά ηα εηδηθΪ γη΄ απηνχο εξεέζκαηα.
Καη΄ εμαέξεζε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην νδφζηξσκα, αθνχ ιΪβνπλ ηηο αλαγθαέεο πξνθπιΪμεηο:
Άηνκα κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, ηα νπνέα θηλνχληαη ζε αλαπεξηθΪ ακαμέδηα.
Καη΄ εμαέξεζε, πξφζσπα πνπ σζνχλ ά ζχξνπλ ρεηξΪκαμεο, σζνχλ πνδάιαην, κνηνπνδάιαην ά κνηνζηθιΫηα, Ϊηνκα κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, πνπ θηλνχληαη ζε αλαπεξηθΪ θαζέζκαηα, θαζψο
θαη νκΪδεο πεδψλ, φηαλ ζρεκαηέδνπλ πνκπά ά νδεγνχληαη απφ εηδηθΪ επηθνξηηζκΫλν πξφζσπν,
ππνρξενχληαη λα βαδέδνπλ πιεζένλ ηνπ δεμηνχ Ϊθξνπ ηνπ νδνζηξψκαηνο ...
3. πκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ πξνο ηνπο πεδνχο
ινη νη νδεγνέ πξΫπεη λα απνθεχγνπλ λα ζπκπεξηθΫξνληαη κε ηξφπν πνπ κπνξεέ λα ζΫζεη ζε
θέλδπλν ηνπο πεδνχο. ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 12 παξ.1, 17 παξ.3 πεξέπησζε ζη΄
θαη 19 παξ.1 ηνπ Κ.Ο.Κ., φπνπ ζε νδνζηξψκαηα ππΪξρνπλ δηαβΪζεηο πεδψλ, νη νπνέεο Ϋρνπλ ζεκαλζεέ κε πηλαθέδεο ά δηαγξακκέζεηο θαη ε θπθινθνξέα ησλ νρεκΪησλ ξπζκέδεηαη κε θσηεηλά ζεκαηνδφηεζε ά ηξνρνλφκνπο, νη νδεγνέ νρεκΪησλ ππνρξενχληαη λα ζηακαηνχλ πξηλ απφ ηε δηΪβαζε
φηαλ:

• απαγνξεχεηαη ζ‟ απηνχο κε ζάκα λα πξνρσξάζνπλ
• ηπθινέ ρξεζηκνπνηνχλ θαη επηδεηθλχνπλ ην ιεπθφ κπαζηνχλη ηνπο, γηα λα δεέμνπλ φηη πξφθεηηαη λα δηαζρέζνπλ ηελ νδφ
•

Ϊηνκα κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα πξφθεηηαη λα δηαζρέζνπλ ηελ νδφ.

ηαλ επηηξαπεέ λα πξνρσξάζνπλ, λα κε δηαθφπηνπλ ά παξεκπνδέδνπλ ηε δηΫιεπζε ησλ πεδψλ, ηπθιψλ ά ησλ αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, νη νπνένη Ϋρνπλ άδε εηζΫιζεη θαη πξνρσξνχλ ζηε δηΪβαζε, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 38 ηνπ Κψδηθα.
4.
Δηδηθνί θαλφλεο γηα ζπλνδείεο, πνκπέο θαη θίλεζε ακαμηδίσλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ή βξεθψλ
Γηα ηελ θέλεζε ακαμηδέσλ αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, ηα νπνέα πξνσζνχληαη απφ ηνπο
έδηνπο ά ηνπο ζπλνδνχο ηνπο θαη ακαμηδέσλ βξεθψλ, επηηξΫπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πεδνδξφκηα, νη πεδφδξνκνη ά θαηΪιιεια εξεέζκαηα.
5.
Δηδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο νδεγψλ απηνθηλήησλ / νρεκάησλ θαη νδεγψλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Α.κεΑ.)
Με θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο, Γεκφζηαο ΣΪμεο θαη Μεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ δχλαηαη λα επηβΪιιεηαη ε ππνρξεσηηθά ηνπνζΫηεζε εηδηθψλ ζεκΪησλ αλαγλψξηζεο, ζε νπνηνδάπνηε κεραλνθέλεην φρεκα, αλ απηφ νδεγεέηαη απφ Ϊηνκν κε αλαπεξέα (Α.κεΑ.)
ά εέλαη εηδηθΪ δηαζθεπαζκΫλν γηα ηε κεηαθνξΪ ηνπ. Με απφθαζε ησλ έδησλ Τπνπξγψλ θαζνξέδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζάκαηνο, ν ηξφπνο ηνπνζΫηεζάο ηνπ, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε ιεπηνκΫξεηα αλαγθαέα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο απηάο.
Απηφο πνπ παξαβαέλεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ ηηκσξεέηαη κε πξφζηηκν (34,5) ηξηαληαηεζζΪξσλ επξψ θαη πελάληα ιεπηψλ.
6. Δμαηξέζεηο απφ ην δαθηχιην
Φνξέαο: Γλζεηο Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ
Θεζκηθφ Πιαίζην: Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε (ΚΤΑ) πνπ εθδέδεηαη, θαη‟ Ϋηνο, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ. 2696/99
Παξνρή:
Απφ ηηο δηαηΪμεηο πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξέαο ζην θΫληξν ηεο Αζάλαο εμαηξνχληαη:
- ηα αλαπεξηθΪ απηνθέλεηα αλαπάξσλ πνιΫκνπ, ηα νπνέα θΫξνπλ εηδηθΫο θξαηηθΫο πηλαθέδεο
θπθινθνξέαο, εθφζνλ νδεγνχληαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο αλαπάξνπο ά ηνπο κεηαθΫξνπλ.
- ηα ΔπηβαηεγΪ απηνθέλεηα, ηα νπνέα εέλαη εηδηθΪ δηακνξθσκΫλα ά απηφκαηα, γηα ηε κεηαθνξΪ
πνιηηηθψλ αλαπάξσλ, εθφζνλ νδεγνχληαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο αλαπάξνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη,
ν αλΪπεξνο ζα εέλαη εθνδηαζκΫλνο κε ζρεηηθά βεβαέσζε ησλ αξκνδέσλ Γηεπζχλζεσλ Πξφλνηαο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ, ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξέαο απηνθηλάηνπ.
- Σα απηνθέλεηα πνπ κεηαθΫξνπλ αζζελεέο, πνπ ρξεηΪδνληαη ζπρλά ζεξαπεέα (π.ρ. λεθξνπαζεέο, θαξθηλνπαζεέο, Ϊηνκα κε πνιηνκπειέηηδα ά Ϊηνκα κε αλαπεξέεο), εθφζνλ κεηαθΫξνπλ ηα αλσηΫξσ Ϊηνκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αζζελεέο ζα Ϋρνπλ εθνδηαζηεέ κε ζρεηηθά βεβαέσζε απφ
ηηο αληέζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ά Σκάκαηα Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ, θαηφπηλ αλΪινγεο βεβαέσζεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνέν ππνβΪιιεηαη ζε ζεξαπεέα ν αζζελάο
θαη ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθνληαη ε δηΪξθεηα θαη ε ζπρλφηεηα ηεο απαηηνχκελεο ζεξαπεέαο, θαζψο

θαη ν αξηζκφο θπθινθνξέαο ηνπ απηνθηλάηνπ. Οη βεβαηψζεηο ρνξεγνχληαη θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ΝνκΪξρε, κφλν γηα ζνβαξΫο πεξηπηψζεηο.

7.2

Απφθηεζε Ϊδεηαο νδάγεζεο απφ Α.κεΑ.
Θεζκηθφ Πιαίζην:
ΠΓ.309/1999 (ΦΔΚ 283Α΄), ΚΤΑ 47919/5195/2003 (ΦΔΚ 1205 Β΄)
Πξνυπνζέζεηο:

Οη ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο ζσκαηηθάο θαη ςπρνδηαλνεηηθάο ηθαλφηεηαο ππνςεθέσλ νδεγψλ,
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο ππ‟ αξηζκ 47919/5195/2003 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1205 Β΄), φπνπ ζην
Ϊξζξν 3 απηάο αλαθΫξεηαη ε κνξθά θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξεηηθάο εμΫηαζεο θαη ζην Ϊξζξν 4 νη
πξνυπνζΫζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο ηαηξηθάο εμΫηαζεο.
εκεηψλεηαη φηη κε ην Ϊξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 47919/5195/2003, πνπ αληηθαηΫζηεζε ην Ϊξζξν 1 ηνπ
ΠΓ309/1999 ηΫζεθε κεηαμχ Ϊιισλ θαη ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ «ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ» πνπ κεηαμχ Ϊιισλ παζάζεσλ (νθζαικνινγηθψλ, σηνξηλνιαξπγγνινγηθψλ, ςπρνδηαλνεηηθψλ θιπ) αλαθΫξεηαη θαη ζε νξζνπεδηθΫο παζάζεηο
θαη θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα πνπ θαζηζηνχλ αλΫθηθηε ά πξνβιεκαηηθά ηελ ρνξάγεζε ά ηελ αλαλΫσζε
ηεο Ϊδεηαο νδάγεζεο. Δπέζεο αλαθΫξνληαη θαη ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεέ λα επΫκβεη ν «Ζλένρνο» κε ζπγθεθξηκΫλεο γλσκαηεχζεηο πξνο ηελ Γ.Η.Δ πξνθεηκΫλνπ ζε ακθηζβεηνχκελεο απφ ηαηξνηερληθά Ϊπνςε πεξηπηψζεηο λα θαηαζηεέ δπλαηά ε ρνξάγεζε ά ε αλαλΫσζε ηεο
Ϊδεηαο.
Πην ζπγθεθξηκΫλα, ζηελ παξΪγξαθν 3 «ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ»
ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗΗ ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 47919/5195/6-8-2003 ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, πεξηγξΪθνληαη νη πξνυπνζΫζεηο ππφ ηηο νπνέεο κπνξνχλ λα πΪξνπλ Ϊδεηα νδάγεζεο ηα Ϊηνκα κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα, αθξσηεξηαζκΫλα κΫιε θιπ, πεξηγξΪθεηαη ν
αθξηβάο ξφινο ηνπ Ηδξχκαηνο Δ.Η.Α.Α/Ζλένρνο θαη ε δηαδηθαζέα γηα ηελ ρνξάγεζε ηεο Ϊδεηαο.
Γηαδηθαζία:
Ο ππνςάθηνο απηψλ ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πθέζηαηαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο ζε εηδηθΪ δηαζθεπαζκΫλν φρεκα θαη ζηε ζπλΫρεηα παξαπΫκπεηαη ζην Δ.Η.Α.Α/Ζλένρνο γηα λα εθνδηαζζεέ κε ηαηξηθά γλσκΪηεπζε πνπ αθνξΪ ηελ δπλαηφηεηΪ ηνπ πξνο νδάγεζε θαη ε νπνέα ηέζεηαη ππφ ηελ
θξέζε ηεο αξκφδηαο ΓΗΔ. Γηα ηελ ιάςε απηάο ηεο βεβαέσζεο ν ππνςάθηνο ππνβΪιιεη:
Γηθαηνινγεηηθά:
 πνζφ, ην χςνο ηνπ νπνένπ θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ/Δ.Η.Α.Α θαη ηεθκεξηψλεηαη κε
ηελ Ϋθδνζε ηνπ γξακκαηένπ εέζπξαμεο
 ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξσηνβΪζκηαο ηαηξηθάο εμΫηαζεο (παζνιφγνπ, νθζαικηΪηξνπ) θαη
πξφζθαηε ηαηξηθά γλσκΪηεπζε ζρεηηθά κε ηελ πΪζεζε.
 δάισζε ηνπ Ν.1599/1986, πνπ ζα αλαθΫξεηαη ε κε ππνβνιά ζε Ϊιιε ζρεηηθά ππεξεζέα
αέηεζεο, ην ηειεπηαέν ηξΫρνλ Ϋηνο.
 αέηεζε αμηνιφγεζεο ζην ΚΫληξν Δ.Η.Α.Α/Ζλένρνο θαη δχν θσηνγξαθέεο κεγΫζνπο ηαπηφηεηαο.
 θσηνηππέα ηνπ Γειηένπ Αζηπλνκηθάο Σαπηφηεηαο ά δηαβαηεξένπ ά Ϊιινπ ζρεηηθνχ βεβαησηηθνχ εγγξΪθνπ ηαπηνπξνζσπέαο
 επέδεημε ηνπ ζεσξεκΫλνπ βηβιηαξένπ πγεέαο

 παξαπεκπηηθφ ΓΗΔ (φηαλ παξαπΫκπεηαη απφ ηελ ΓΗΔ), πνπ απνζηΫιιεηαη ππεξεζηαθΪ
 θσηνηππέα Ϊδεηαο νδάγεζεο (αλ ππΪξρεη Ϊδεηα)
εκεηψλεηαη φηη αθφκε θαη ζε πεξέπησζε πνπ ε ρνξεγνχκελε απφ ην ΚΫληξν Δ.Η.Α.Α/Ζλένρνο
βεβαέσζε εέλαη ζεηηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα νδάγεζεο, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε, αλ αθνξΪ εέδνο
θηλεηηθάο αλαπεξέαο, πνπ απφ ηελ ΚΤΑ αξηζκ. 47919/5195/2003 (ΦΔΚ 1205/Β΄) κλεκνλεχεηαη σο
απαγνξεπηηθφ γηα ηελ Ϋθδνζε Ϊδεηαο νδάγεζεο. Σν έδην ηζρχεη αλ ε βεβαέσζε κε ην παξαπΪλσ
πεξηερφκελν Ϋρεη εθδνζεέ αληέ ηνπ ΚΫληξνπ Δ.Η.Α.Α/Ζλένρνο, απφ Ϊιιν εμνπζηνδνηεκΫλν σο ηζφηηκν πξνο ηελ ΓΗΔ φξγαλν. Δπέζεο, ηΫηνηεο βεβαηψζεηο δελ ηζρχνπλ αλ θαηαηέζεληαη γηα ρξάζε κεηΪ
απφ πΪξνδν εμακάλνπ απφ ηελ Ϋθδνζά ηνπο.
Σειέθσλν θαη Γ/λζε ηνπ Κέληξνπ «ΖΝΗΟΥΟ»
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο θαη πξνγξακκαηηζκφ αμηνιφγεζεο ηθαλφηεηαο νδάγεζεο ζην
ΚΫληξν ΖΝΗΟΥΟ ηνπ Δ.Η.Α.Α. κπνξεέηε λα απεπζχλεζηε ζην ηει./fax (210)2686287.
Σν θΫληξν ζηεγΪδεηαη ζηε Λεσθφξν Φπιάο (ΥαζηΪο), 9ε ηΪζε, 131 22, Αζάλα.

7.3.
Υνξάγεζε αδεηψλ ΔΓΥ απηνθηλάησλ ζε ζπιιφγνπο
παξαπιεγηθψλ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 2465/1997 (ΦΔΚ 28Α΄), Ϊξζξν 16 παξ. 12
ηνλ Παλειιάλην χιινγν Παξαπιεγηθψλ ρνξεγνχληαη επηΪ (7) Ϊδεηεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλάησλ γηα
ηελ πεξηνρά Αζελψλ - Πεηξαηψο θαη πεξηρψξσλ θαη ηξεηο (3) Ϊδεηεο γηα ηελ πεξηνρά Θεζζαινλέθεο.
Υνξεγνχληαη, επέζεο, απφ δχν (2) Ϊδεηεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλάησλ γηα λνκνχο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν
απφ εθαηφ ρηιηΪδεο (100.000) θαηνέθνπο θαη απφ κέα (1) Ϊδεηα γηα λνκνχο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν
απφ εθαηφ ρηιηΪδεο (100.000) ζε θνξεέο ηεο Δζληθάο πλνκνζπνλδέαο Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο
(Δ..Α.Δ.Α.) λνκαξρηαθνχ επηπΫδνπ, Ϋπεηηα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ..Α.Δ.Α. Ο πιεζπζκφο θΪζε λνκνχ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειΫζκαηα ηεο ηειεπηαέαο γεληθάο απνγξαθάο πιεζπζκνχ.
Σα πην πΪλσ Δ.Γ.Υ. απηνθέλεηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ
ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλάησλ θαη λα εέλαη θαηΪιιεια δηαζθεπαζκΫλα, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, γηα ηε κεηαθνξΪ αηφκσλ κε βαξηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο ά θηλεηηθΪ, ελ γΫλεη, πξνβιάκαηα, θαζψο θαη φζσλ ηα ζπλνδεχνπλ. Απαγνξεχεηαη
ε κεηαθνξΪ Ϊιισλ αηφκσλ, πιελ εθεέλσλ, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν.
Ζ ελ γΫλεη ιεηηνπξγέα ηνπο δηΫπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θΪζε θνξΪ θαλνληζκνχο ιεηηνπξγέαο
ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλάησλ, εέλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη θΫξνπλ εηδηθφ ζάκα αλαγλψξηζάο ηνπο απφ
ην επηβαηηθφ θνηλφ. Σν ζάκα εγθξέλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ. Ζ δηαδηθαζέα ρνξάγεζεο ησλ αδεηψλ, ν θαζνξηζκφο θνκέζηξνπ, νη πξνδηαγξαθΫο ηνπ εηδηθνχ ζάκαηνο θαη θΪζε Ϊιιε ζρεηηθά ιεπηνκΫξεηα, θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
ηνπο παξαβΪηεο ησλ αλσηΫξσ επηβΪιιεηαη πξφζηηκν (334) ηξηαθνζέσλ ηξηΪληα ηεζζΪξσλ
επξψ, κΫζσ ηεο δηαδηθαζέαο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιέσλ πνπ πξνβιΫπνπλ νη ηζρχνληεο θαλνληζκνέ ιεηηνπξγέαο ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλάησλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Ϋπεηηα απφ εηζάγεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, επηηξΫπεηαη ε Ϋγθξηζε κεηαηξνπάο ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξνχλησλ, άδε, Δ.Γ.Υ. απηνθηλάησλ ζε αλαπεξηθΪ ακαμέδηα γηα κεηαθνξΪ

αηφκσλ κε αλαπεξέα, εθφζνλ απηΪ εέλαη θαηΪιιεια δηαζθεπαζκΫλα.

7.4.
Γηαδηθαζέα ρνξάγεζεο αδεηψλ θπθινθνξέαο Δπηβαηεγψλ Γεκφζηαο Υξάζεο απηνθηλάησλ γηα ηε κεηαθνξΪ Αηφκσλ κε Αλαπεξέα ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ.), πξνδηαγξαθΫο
εηδηθνχ ζάκαηνο θαη Ϊιιεο ξπζκέζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ 12 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν.2465/1997 (Α΄ 28).
Θεζκηθφ Πιαίζην: Απφθαζε αξηζκ.Οηθ.Β 21336/462/1997(ΦΔΚ 623Β΄)
1. Γηαδηθαζία ζέζεο ζε θπθινθνξία ΔΓΥ - ΔΑ
Γηα ηε ρνξάγεζε δηθαηψκαηνο ζΫζεο ζε θπθινθνξέα επηβαηεγψλ δεκφζηαο ρξάζεο απηνθηλάησλ (ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ.), θαηΪιιεια δηαζθεπαζκΫλσλ γηα ηε κεηαθνξΪ αηφκσλ κε βαξεηΫο θηλεηηθΫο
αλαπεξέεο ά θηλεηηθΪ ελ γΫλεη πξνβιάκαηα θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξψηνπ
εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 12 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν.2465/1997, ππνβΪιινληαη, ζηε Γηεχζπλζε
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, φπνπ ε Ϋδξα ηνπ αηηνχληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζπιιφγνπ, ζσκαηεένπ), ηα αθφινπζα:
Γηθαηνινγεηηθά:
α. Αέηεζε ηνπ Παλειιελένπ πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ, γηα ηελ θπθινθνξέα ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. ζηελ
πεξηνρά Αζελψλ - Πεηξαηψο θαη Πεξηρψξσλ θαη ζηελ πεξηνρά Θεζζαινλέθεο, ά ηνπ αξκφδηνπ θνξΫα λνκαξρηαθνχ επηπΫδνπ ηεο Δζληθάο πλνκνζπνλδέαο Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο
(Δ..Α.Δ.Α.), ζηνπο Ϊιινπο λνκνχο.
β. ΘεσξεκΫλν αληέγξαθν θαηαζηαηηθνχ, λνκέκσο δεκνζηεπκΫλνπ θαη θαηαρσξεκΫλνπ ζηα
βηβιέα ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθεένπ, πεξέ ηεο λνκέκνπ ιεηηνπξγέαο απηνχ.
γ. Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ζχκθσλα κε ην νηθεέν θαηαζηαηηθφ, ησλ δηθαηνχρσλ πνπ
αλαθΫξνληαη ζην παξαπΪλσ εδΪθην α.
δ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηψλ θνξΫαο ηεο Δ..Α.Δ.Α. δεηεέ ηελ ρνξάγεζε Ϊδεηαο
Δ.Γ.Υ.-Α.ΜΔΑ. απηνθηλάηνπ γηα λνκνχο εθηφο Αηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο, απαηηεέηαη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ ηεο Δ..Α.Δ.Α., ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο.
ΜεηΪ ηελ ππνβνιά ησλ πην πΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ν αξκφδηνο ΝνκΪξρεο, κε απφθαζά ηνπ,
εγθξέλεη ηε ζΫζε ζε θπθινθνξέα ησλ δηαζθεπαζκΫλσλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. ζην φλνκα ησλ αηηνχλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
2. Έγθξηζε δηαζθεπήο νρήκαηνο ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ.
2.1. Ζ ηαμηλφκεζε θαηλνπξγψλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. γέλεηαη κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ δηαζθεπαζζΫληνο νράκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθεέαο
Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο. Ζ Ϋθδνζε ηεο Ϋγθξηζεο απηάο γέλεηαη εθφζνλ:
α. ΤπΪξρεη ηζρχνπζα Ϋγθξηζε ηχπνπ ηνπ βαζηθνχ νράκαηνο (δει.ηνπ νράκαηνο πξηλ ηε δηαζθεπά) θαη αθνχ αθνινπζάζεη ε δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ΓΔΜΟ απφ ην ΚΣΔΟ γηα ην
δηαζθεπαζζΫλ φρεκα ά
β. Δθδνζεέ πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΟ απφ ΚΣΔΟ ηνπ βαζηθνχ θαη ηνπ δηαζθεπαζζΫληνο νράκαηνο
ηαπηφρξνλα (ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ πθέζηαηαη γηα ην βαζηθφ φρεκα ηζρχνπζα Ϋγθξηζε ηχπνπ).

2.2. Γηα ηελ Ϋθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ΓΔΜΟ απφ ην ΚΣΔΟ αλαθνξηθΪ κε ηελ δηαζθεπά,
πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ επέ πιΫνλ ηα εμάο:
• Αλαιπηηθά κειΫηε κεραλνιφγνπ κεραληθνχ ά ηερλνιφγνπ κεραληθνχ κε Ϊδεηα Ϊζθεζεο
επαγγΫικαηνο ζηελ ρψξα καο, ζπλνδεπφκελε απφ ιεπηνκεξά ηερληθά πεξηγξαθά ηεο δηαδηθαζέαο
δηαζθεπάο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ δηαζθεπά πιεξεέ ηνπο φξνπο αζθαινχο
θπθινθνξέαο ηνπ νράκαηνο, θαζψο επέζεο θαη ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ - εμφδνπ - αγθχξσζεο ηνπ
(ά ησλ) αλαπεξηθνχ (-σλ) ακαμηδένπ (-σλ).
• ΜειΫηε επηπηψζεσλ βαξψλ ζηνπο Ϊμνλεο.
• ρεδηΪγξακκα (ζε θιέκαθα 1:20) κε ηηο απαξαέηεηεο φςεηο (ηνπιΪρηζηνλ θΪηνςε θαη πιΪγηα φςε) θαη ηνκΫο ηνπ δηαζθεπαζκΫλνπ νράκαηνο ππνγξακκΫλν απφ ηνλ έδην σο Ϊλσ ηερληθφ.
• Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ επηβιΫςαληνο ηε δηαζθεπά κεραλνιφγνπ κεραληθνχ
ά ηερλνιφγνπ κεραληθνχ ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη, ην δηαζθεπαζζΫλ φρεκα, πιεξεέ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ησλ ζε εμνπζηνδφηεζε απηνχ απνθΪζεσλ γηα αζθαιά θπθινθνξέα κε πιάξεο
θνξηέν, φπσο ηνχην πξνβιΫπεηαη απφ ην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο ηνπ απη/ηνπ.
• Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ζπλεξγεένπ, πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα
θαη ζην νπνέν πξαγκαηνπνηάζεθε ε δηαζθεπά ηνπ νράκαηνο, κε ηελ νπνέα λα δειψλεηαη φηη ε δηαζθεπά Ϋγηλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθάο θαη πιεξεέ ηνπο φξνπο αζθαινχο θπθινθνξέαο ηνπ νράκαηνο.
• ε πεξέπησζε πνπ ε δηαζθεπά γέλεηαη ζην εμσηεξηθφ, αληέ ησλ πξναλαθεξνκΫλσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ, ζα ππνβΪιιεηαη επηθπξσκΫλε δάισζε ηνπ εξγνζηαζένπ πνπ πξαγκαηνπνέεζε
ηε δηαζθεπά, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ην δηαζθεπαζζΫλ φρεκα (ζα αλαθΫξεηαη ν αξηζκφο
πιαηζένπ θαη θηλεηάξα) πιεξεέ ηα ερΫγγπα γηα αζθαιά θπθινθνξέα ζηε ρψξα δηαζθεπάο.
2.3. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε κεηαρεηξηζκΫλσλ νρεκΪησλ ΔΓΥ-ΑΜΔ πνπ Ϋρνπλ δηαζθεπαζζεέ ζηε
ρψξα καο, αθνινπζεέηαη ε έδηα δηαδηθαζέα πνπ αλαθΫξεηαη πην πΪλσ ζηηο παξαγξΪθνπο 1 θαη 2.
2.4. Γηα ηα κεηαρεηξηζκΫλα νράκαηα πνπ ζα εηζαρζνχλ δηαζθεπαζκΫλα απφ ην εμσηεξηθφ κε
Ϊδεηα θπθινθνξέαο ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ε ελ ιφγσ δηαζθεπά, πξΫπεη, εθηφο ησλ Ϊιισλ, λα
αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 ηεο παξνχζαο ρσξέο ηελ ππνβνιά
ηεο δάισζεο ηνπ εξγνζηαζένπ δηαζθεπάο. ηελ πεξέπησζε, φκσο, πνπ δελ αλαθΫξεηαη ε δηαζθεπά ζηελ Ϊδεηα θπθινθνξέαο ά δελ βεβαηψλεηαη απηά απφ ηελ Κξαηηθά Αξρά πνπ ρνξάγεζε ηελ
Ϊδεηα θπθινθνξέαο, ηφηε, ζα δεηεέηαη θαη ε δάισζε ηνπ εξγνζηαζένπ δηαζθεπάο.
3. Υξσκαηηζκφο - Δηδηθφ ζήκα δηάθξηζεο
Ο ρξσκαηηζκφο ησλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. απηνθηλάησλ εέλαη ιεπθφο. Σα Δ.Γ.Υ.-Α.ΜΔΑ. απηνθέλεηα
θΫξνπλ εηδηθφ ζάκα αλαγλψξηζάο ηνπο απφ ην επηβαηηθφ θνηλφ, ην νπνέν εέλαη επηθνιιεκΫλν ζηελ
εζσηεξηθά επηθΪλεηα ηεο Ϊλσ δεμηΪο γσλέαο ηνπ κπξνζηηλνχ αλεκνζψξαθα, Ϋρεη ζράκα θπθιηθφ,
δηακΫηξνπ 120 ρηιηνζηψλ, ρξψκαηνο κπιε θαη θΫξεη ζην θΫληξν, ζε ιεπθφ ρξψκα, ην ζχκβνιν ησλ
αηφκσλ κε κεησκΫλε θηλεηηθφηεηα, ην νπνέν Ϋρεη θαζηεξσζεέ ζηηο πιεξνθνξηαθΫο πηλαθέδεο ηνπ
Ν.2093/1992 (Α΄182) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθάο Κπθινθνξέαο».
4. Σαμηλφκεζε νρήκαηνο ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ.
α. Ζ ππεξεζέα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο πξνβαέλεη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ., ηε ρνξάγεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξέαο θαη ησλ θξαηηθψλ πηλαθέδσλ, αθνχ ππνβιεζνχλ θαη ηα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ηαμηλφκεζεο ΔΓΥ απηνθηλάησλ.
β. ην ζψκα ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο ησλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. απηνθηλάησλ αλαγξΪθεηαη απφ ηελ

ππεξεζέα πνπ ρνξεγεέ ηελ Ϊδεηα, ε παξαηάξεζε «Υνξεγεέηαη βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 16
ηνπ Ν.2465/97. ΔπηηξΫπεηαη ειεχζεξα ε κέζζσζε εληφο θαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξέσλ ηεο Ϋδξαο
ηνπ, γηα ηε κεηαθνξΪ, απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν, ησλ αηφκσλ κε βαξηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο ά θηλεηηθΪ ελ γΫλεη πξνβιάκαηα, θαζψο θαη φζσλ ηα ζπλνδεχνπλ».
5. Κφκηζηξν - Δθκεηάιιεπζε - Πνηλέο
5.1. Σν θφκηζηξν εέλαη ην έδην κε απηφ πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα Ϊιια ΔΓΥ απηνθέλεηα.
5.2. Σν δηθαέσκα σο δεκνζέαο ρξάζεο, ε Ϊδεηα θπθινθνξέαο θαη νη θξαηηθΫο πηλαθέδεο αλαγλψξηζεο ηνπ νράκαηνο, πνπ ρνξεγνχληαη κε ηε δηαδηθαζέα ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαθαινχληαη απφ ηελ ππεξεζέα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο,
φηαλ δηαιπζεέ ν ΦνξΫαο ζην φλνκα ηνπ νπνένπ Ϋρεη ρνξεγεζεέ ην δηθαέσκα θπθινθνξέαο ηνπ
ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ..
5.3. ηνπο παξαβΪηεο ηεο απφθαζεο απηάο επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη
ζην ηΫηαξην εδΪθην ηεο παξαγξ. 12 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν.2465/97 (Α/28) φηαλ δηαπηζησζεέ:
α.
ηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο θπθινθνξέαο ηνπ απη/ηνπ σο ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ..
β.
ηαλ κεηαθΫξεη επηβΪηεο, πιελ ησλ αλαθεξνκΫλσλ ζηελ παξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηεο ππ΄αξηζκ. απφθαζεο Οηθ.Β21336/462/1997 (ΦΔΚ 623/Β΄).
γ.
ηαλ δελ ηεξνχληαη, θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα θαη εθκεηΪιιεπζε ησλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. απηνθηλάησλ, νη ηζρχνληεο θΪζε θνξΪ θαλνληζκνέ ησλ ΔΓΥ-Α.ΜΔΑ. απηνθηλάησλ.

7.5.

Mεέσζε παξαβφισλ θαη ηειψλ ζηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα
Θεζκηθφ Πιαίζην:

Απφθαζε αξηζκ. 69650/5111/6-8-1998 (ΦΔΚ 888Β΄)
(ηξνπνπνέεζε ηεο ΚΤΑ 63000/1998)
Γηα ηελ απφθηεζε πηπρένπ: Γεληθνχ πηπρένπ ξαδηνηειεγξαθεηά, Γεληθνχ ά ΠεξηνξηζκΫλνπ πηπρένπ ξαδηνηειεθσλεηά, πηπρέν ξαδηνεξαζηηΫρλε, Ϋθδνζε ά αλαλΫσζε αδεέαο ιεηηνπξγέαο εξαζηηερληθνχ ά πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ αζπξκΪηνπ ά εηδηθνχ ξαδηνδηθηχνπ ά ξαδηνζηαζκνχ CB ζηα Ϊηνκα
κε αλαπεξέα ηα θαζνξηδφκελα παξΪβνια θαη ηΫιε ιεηηνπξγέαο θαηαβΪιινληαη ζην (½) κηζφ.
Γηθαηνχρνη:
Χο δηθαηνχρνη, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο Απφθαζεο, νξέδνληαη:
Οη αλΪπεξνη (ηπθινέ, παξαπιεγηθνέ, εκηπιεγηθνέ, Ϊηνκα κε κεγΪιε θηλεηηθά αλαπεξέα, θαξδηνπαζεέο, λεθξνπαζεέο ζε ηαθηηθά αηκνθΪζαξζε) κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67%, βεβαησκΫλν απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο αξρΫο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ν.1648/86,
θαζψο θαη νη πΪζρνληεο απφ κεζνγεηαθά αλαηκέα γηα ηελ Ϋθδνζε ά αλαλΫσζε ά ηξνπνπνέεζε αδεέαο ιεηηνπξγέαο ξαδηνεξαζηηερληθνχ ζηαζκνχ ά ξαδηνζηαζκνχ C.B.

7.6.

ΘαιΪζζηεο ζπγθνηλσλέεο
Θεζκηθφ πιαίζην: Π.Γ.381/1996, Ϊξζξν 4 (ΦΔΚ 252Α)

Παξνρέο:
1. Σα επηβαηεγΪ πινέα πνπ εθηεινχλ πιφεο ησλ θαηεγνξηψλ Α Ϋσο θαη Γ πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ γηα επηβΪηεο κε αλαπεξέα ηα εμάο:
α) Έλα, ηνπιΪρηζηνλ, δέθιηλν ζαιακέζθν κε ηδηαέηεξν ρψξν πγηεηλάο, εθφζνλ δηαζΫηνπλ απφ
50-200 θιέλεο επηβαηψλ.
β) Γχν, ηνπιΪρηζηνλ, δέθιηλνπο ζαιακέζθνπο κε ηδηαέηεξν ρψξν πγηεηλάο, εθφζνλ δηαζΫηνπλ
πΪλσ απφ 200 θιέλεο επηβαηψλ.
γ) Έλα, ηνπιΪρηζηνλ, θνηλφρξεζην ρψξν πγηεηλάο, εθφζνλ ην νιηθφ κάθνο ηνπ πινένπ εέλαη
πΪλσ απφ 50 κΫηξα.
δ) Γχν, ηνπιΪρηζηνλ, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πγηεηλάο ζε αληέζηνηρα θαηαζηξψκαηα, εθφζνλ
νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηνπο νπνένπο εμππεξεηνχληαη θαη Α.κεΑ. εθηεέλνληαη ζε πεξηζζφηεξν ηνπ
ελφο θαηαζηξψκαηα θαη ην νιηθφ κάθνο ησλ πινέσλ εέλαη πΪλσ απφ 100 κΫηξα.
ε) ΚαηΪιιειν αλειθπζηάξα ά εηδηθφ αλαβαηφξην ά θπιηφκελε θιέκαθα ειεγρφκελεο θέλεζεο
απφ ην πιάξσκα, απφ ην θαηΪζηξσκα νρεκΪησλ κΫρξη ηα θαηαζηξψκαηα πνπ δηαζΫηνπλ ηνπο
θαηΪιιεινπο γηα Α.κεΑ., θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο παξακνλάο, εζηέαζεο, πγηεηλάο θαη ζαιακέζθνπο,
εθφζνλ ην νιηθφ κάθνο ησλ πινέσλ εέλαη πΪλσ απφ 100 κΫηξα.
ζη) Μηα ζΫζε γηα ακαμέδην Α.κεΑ., κε θαηΪιιεια κΫζα αζθΪιηζεο, αλΪ 300 επηβΪηεο θαη ηνπιΪρηζηνλ δχν (2), ζε αέζνπζεο παξακνλάο επηβαηψλ.
δ) Γχν (2) ζΫζεηο θαηΪιιειεο γηα ρξάζηεο ακαμηδέσλ ζε θΪζε εζηηαηφξην.
ε) Σν χςνο ηνπ ηκάκαηνο ηνπ γξαθεένπ (γθηζΫ) ηνπ ρψξνπ ππνδνράο πνπ πξννξέδεηαη γηα ηα
Α.κεΑ. δελ ζα ππεξβαέλεη ηα 90 εθαηνζηΪ ηνπ κΫηξνπ.
2. ε πινέα, άδε, αλαγλσξηζκΫλα σο ΔιιεληθΪ επηβαηεγΪ, πνπ εθηεινχλ πιφεο θαηεγνξηψλ
Α Ϋσο θαη Γ, πξΫπεη λα πξνβιΫπνληαη γηα επηβΪηεο κε αλαπεξέεο ηα εμάο:
α) ΄Δλαο, ηνπιΪρηζηνλ, δέθιηλνο ζαιακέζθνο, κε ηδηαέηεξν ρψξν πγηεηλάο, εθφζνλ δηαζΫηνπλ
απφ 50 θαη κΫρξη 200 θιέλεο επηβαηψλ.
β) Γχν, ηνπιΪρηζηνλ, δέθιηλνη ζαιακέζθνη, κε ηδηαέηεξν ρψξν πγηεηλάο, εθφζνλ δηαζΫηνπλ πΪλσ απφ 200 θιέλεο επηβαηψλ.
γ) Έλαο, ηνπιΪρηζηνλ, θνηλφρξεζηνο ρψξνο πγηεηλάο, εθφζνλ ην νιηθφ κάθνο ησλ πινέσλ εέλαη πΪλσ απφ 50 κΫηξα.
δ) ηα πινέα νιηθνχ κάθνπο πΪλσ απφ 100 κΫηξα, πνπ δελ δηαζΫηνπλ αλειθπζηάξα, πξΫπεη
λα ππΪξρνπλ κΫζα αζθαινχο απνεπηβέβαζεο κε απηνδχλακν ηξφπν, εθφζνλ ε ηνπνζΫηεζε ηΫηνησλ κΫζσλ εέλαη ηερληθΪ θαη πξαθηηθΪ δπλαηά.
3. Σα άδε αλαγλσξηζκΫλα επηβαηεγΪ πινέα πνπ εθηεινχλ πιφεο θαηεγνξηψλ Α Ϋσο Γ, ζε
πεξέπησζε κεηαζθεπάο ηνπο (αχμεζε νιηθνχ κάθνπο ά αξηζκνχ θιηλψλ), πξΫπεη πξνεγνπκΫλσο
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληέζηνηρεο απαηηάζεηο γηα ηα Α.κεΑ., πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (1 θαη 2) ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Δπέζεο, ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηάζεηο γηα Α.κεΑ.,
εθφζνλ εθηεινχλ κεηαζθεπΫο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηβαηψλ (αέζνπζεο παξακνλάο ά εζηηαηφξην).
4. Ζ θαηαζθεπά ησλ ζαιακέζθσλ, ησλ ηδηαέηεξσλ ρψξσλ πγηεηλάο θαη ησλ κΫζσλ απνεπηβέβαζεο-πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο ελδηαέηεζεο, γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγε
ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξέδνληαη θαη λα ζρεδηΪδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο ΓΔΔΠ.

7.7.

Γειηέν κεηαθέλεζεο Α.κεΑ. κε ηα κΫζα καδηθάο κεηαθνξΪο (ΟΑΑ, ΟΑΘ, ΟΔ, ΑζηηθΪ ΚΣΔΛ, ΤπεξαζηηθΪ ΚΣΔΛ)
Φνξέαο: Γηεπζχλζεηο θαη Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 2072/92 (ΦΔΚ 125/Α΄), Τπνπξγηθά Απφθαζε αξηζ. Π3α/Φ11/ΓΠ νηθ.
17894/14.2.2006 (ΦΔΚ 216/Β΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Ηζρχεη γηα Ϋλα (1) Ϋηνο
Γηθαηνχρνη:
1. Σα Άηνκα κε Αλαπεξέεο Διιεληθάο ππεθνφηεηαο, Κχπξηνη ππάθννη Διιεληθάο θαηαγσγάο,
ππάθννη ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ., ππάθννη ησλ Κξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ Δπξσπατθά ζχκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 4017/59 (ΦΔΚ 246/59 η. Α΄ ) πνπ θαηνηθνχλ κφληκα θαη
λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα θαη Ϋρνπλ παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67%, δηθαηνχληαη κεηαθέλεζε κε κεησκΫλν εηζηηάξην θαηΪ 50% ζηηο εμάο πεξηπηψζεηο:
α) ε φιεο ηηο δηαδξνκΫο εζσηεξηθνχ ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξεέσλ ησλ ΚΣΔΛ.
β) ε φιεο ηηο δηαδξνκΫο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ο .Δ.
2. Σα Άηνκα κε Αλαπεξέεο Διιεληθάο ππεθνφηεηαο, Κχπξηνη ππάθννη Διιεληθάο θαηαγσγάο,
ππάθννη ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ., ππάθννη ησλ Κξαηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ Δπξσπατθά χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 4017/59 (ΦΔΚ 246/59 η. Α΄) θαη Ϋρνπλ παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67% θαη Ϊλσ, δηθαηνχληαη ηεο δσξεΪλ κεηαθέλεζεο, εθφζνλ ην εηάζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ ηνπο εηζφδεκα, δελ εέλαη κεγαιχηεξν ησλ 17.000 (δΫθα επηΪ
ρηιηΪδσλ) ΔΤΡΧ ά ην εηάζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ εέλαη κεγαιχηεξν ησλ 23.000
(εέθνζη ηξηψλ ρηιηΪδσλ) ΔΤΡΧ. Σν εηάζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα ησλ 23.000 ΔΤΡΧ
πξνζαπμΪλεηαη κε 4.400 ΔΤΡΧ γηα θΪζε, επηπιΫνλ, Ϊηνκν πΫξα ηνπ ελφο, πνπ ζπλνηθεέ θαη βαξχλεη ηνλ θνξνινγνχκελν, θαζψο θαη γηα ην/ ηελ ζχδπγν θαη παξνπζηΪδεη αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ θαη
δηακΫλνπλ κφληκα:
ζηελ ΠεξηθΫξεηα Αηηηθάο (Ν.Α. Αζελψλ, Πεηξαηψο, Γπηηθάο Αηηηθάο Αλαηνιηθάο Αηηηθάο), κε ηα αζηηθΪ κΫζα ζπγθνηλσλέαο ηνπ ΟΑΑ, Δ.Θ.Δ.Λ., Ζ.Λ.Π.Α.Π., Ζ..Α.Π., Α.Μ.Δ.Λ. (ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ),
ΣΡΑΜ θαη ηνλ Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν ,
- ζηελ Ν.Α. Θεζζαινλέθεο κε ηα αζηηθΪ κΫζα ζπγθνηλσλέαο ηνπ ΟΑΘ.
θαη ζηνπο θαηνέθνπο ησλ ινηπψλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ ηεο ρψξαο κε ηα αζηηθΪ κΫζα
ζπγθνηλσλέαο ησλ Αζηηθψλ ΚΣΔΛ ηνπ Ννκνχ πνπ δηακΫλνπλ κφληκα.
Χο εηζφδεκα, ελνεέηαη, ην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ά ηεθκαξηφ εηζφδεκα θαη ην απαιιαζζφκελν ά θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν. Σν χςνο ηνπ εηζνδάκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε θσηναληηγξΪθνπ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο δάισζεο ηνπ θφξνπ εηζνδάκαηνο ά κε ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζεσξεκΫλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., γηα ηελ παξαιαβά φκνηνπ αληηηχπνπ γηα ην ζρεηηθφ Ϋιεγρν ζηελ πεξέπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιά θνξνινγηθάο δάισζεο.
Οη νιηθΪ ηπθινέ (Ν. 958/1979 ΦΔΚ 191/Α΄) εμαηξνχληαη ησλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξέσλ ζχκθσλα
κε ηελ αξ. 445/98 απφθαζε ηεο επηηξνπάο αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ θαη ιακβΪλνπλ θνππφλη κεηαθέλεζεο αλεμΪξηεηα απφ ην φξην εηζνδάκαηφο ηνπο.
ζνη ππεξβαέλνπλ ην αλσηΫξσ φξην εηζνδάκαηνο, δηθαηνχληαη ηελ θΪξηα κε κεησκΫλν εηζηηάξην

θαηΪ 50% γηα ηελ κεηαθέλεζε ηνπο κε ηα ζπγθνηλσληαθΪ κΫζα ηνπ ΟΔ θαη ησλ Τπεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Σα Άηνκα κε Αλαπεξέεο πνπ δηθαηνχληαη Γειηέν Μεηαθέλεζεο πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο
Γ/λζεηο θαη ηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ ά ζηα ΚΫληξα
ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ):
1. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ά ηνπ θεδεκφλα ηνπ ά Ϊιινπ εμνπζηνδνηεκΫλνπ αηφκνπ, κε
ζπλεκκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ.
2. ΓλσκΪηεπζε Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, φπνπ ζα αλαγξΪθεηαη ην παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξέαο (ηνπιΪρηζηνλ 67%) θαη ε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο. ηε Ν.Α. ΛΪξηζαο, θαη ‟ εθαξκνγά
ηεο απφθαζεο Π3α/Φ.80/νηθ.907/1-3-2001 γηα ηελ πηινηηθά εθαξκνγά ηεο θΪξηαο αλαπεξέαο, γέλνληαη δεθηΫο νη γλσκαηεχζεηο-πηζηνπνηεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπΫο, θαζψο
θαη ε πξνζσξηλά ά ηζφβηα θΪξηα αλαπεξέαο πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθάο Πξφλνηαο.
2α. ζνη ιακβΪλνπλ νηθνλνκηθά ελέζρπζε (επέδνκα) απφ ηηο Γ/λζεηο θαη ηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ά Τγηεηλάο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ κε βΪζε γλσκαηεχζεηο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, δηθαηνχληαη θΪξηα ρσξέο ηελ πξνζθφκηζε ηεο γλσκΪηεπζεο. Ζ πηζηνπνέεζε εδψ,
γέλεηαη κΫζσ ηνπ κεηξψνπ επηδνκαηνχρσλ πνπ ππΪξρεη ζηηο Γ/λζεηο θαη ηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο
Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ.
2β. ζνη ιακβΪλνπλ γλσκαηεχζεηο απφ ΜνλΪδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ ά Σκάκαηα Ννζειεέαο
Μεζνγεηαθάο Αλαηκέαο, κπνξνχλ λα ηηο πξνζθνκέζνπλ ελαιιαθηηθΪ.
2γ. ζνη παέξλνπλ ζχληαμε απφ ηνλ ΟΓΑ ιφγσ αλαπεξέαο βΪζεη γλσκαηεχζεσλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ην ηειεπηαέν απφθνκκα ηεο ζχληαμεο ηνπο ζην νπνέν
αλαγξΪθεηαη εληχπσο ην γξΪκκα (Α) πνπ ζεκαέλεη αλαπεξέα.
Γηα ηνπο ινηπνχο αζθαιηζκΫλνπο απαηηεέηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληά Αζθαιηζηηθνχ
ΦνξΫα ά γλσκΪηεπζε Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, απφ ηελ νπνέα λα πηζηνπνηεέηαη παζνινγναλαηνκηθά βιΪβε 67%, ηνπιΪρηζηνλ, θαζψο θαη ε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο.
2δ. Οη ηπθινέ θαη νη Β.Ν.Κ κε δεέθηε λνεκνζχλεο 30 (ηξηΪληα) θαη θΪησ, πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην κεηξψν ησλ Ννκαξρηψλ, δηθαηνχληαη θΪξηα κεηαθέλεζεο θαη γηα ηνπο ζπλνδνχο ηνπο.
ΠξνθεηκΫλνπ νη ηπθινέ θαη νη Β.Ν.Κ., πνπ δελ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην κεηξψν ησλ Γ/λζεσλ
θαη ησλ ΣκεκΪησλ Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ, λα ιΪβνπλ θΪξηα
κεηΪ ζπλνδνχ, απαηηεέηαη γλσκΪηεπζε ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο πνπ λα αλαθΫξεη
φηη εέλαη ηπθινέ ά Ϋρνπλ δεέθηε λνεκνζχλεο θΪησ ηνπ 30, αληέζηνηρα.
3. Γειηέν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά θσηναληέγξαθν απηάο.
4. πκθσλεηηθφ κέζζσζεο θαηνηθέαο ά Ϋλαλ εθ ησλ ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ, ΟΣΔ, Όδξεπζεο, Κηλεηάο ηειεθσλέαο, πνπ εθδέδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ δειηένπ.
Δπεηδά Ϋρεη παξαηεξεζεέ ην θαηλφκελν, Α.κεΑ. λα Ϋρνπλ δχν Γειηέα Μεηαθέλεζεο, Ϋλα απφ ηε
Γ/λζε Πξφλνηαο Αηηηθάο ά Θεζζαινλέθεο θαη Ϋλα απφ ηελ Κνηλσληθά Πξφλνηα Ϊιινπ Ννκνχ, ειΫγρεηαη εΪλ, νη δηθαηνχρνη πνπ απεπζχλνληαη ζηηο θαηΪ ηφπνπο Τπεξεζέεο, εέλαη κφληκνη θΪηνηθνη ηεο
πεξηνράο ζηελ νπνέα εδξεχεη ε ππεξεζέα. ε πεξέπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη ε κφληκε θαηνηθέα απφ
θαλΫλα εθ ησλ παξαπΪλσ εγγξΪθσλ, ηφηε δειψλεηαη κε ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86.
5. Γηα ηελ Ϋθδνζε λΫαο θΪξηαο, δχν πξφζθαηεο θσηνγξαθέεο, απφ ηηο νπνέεο ε κέα επηθνιιΪηαη ζην Γειηέν θαη ε Ϊιιε επηζπλΪπηεηαη ζηελ αέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. ΔηδηθΪ νη νιηθΪ ηπθινέ θαη
νη βαξηΪ λνεηηθΪ πζηεξνχληεο κε δεέθηε λνεκνζχλεο 30 θαη θΪησ, πνπ δηθαηνχληαη δειηέν ζπλνδνχ,
πξΫπεη λα ζπλππνβΪιινπλ ηξεηο έδηεο θσηνγξαθέεο απφ ηηο νπνέεο ε κέα επηθνιιΪηαη ζην δειηέν
ηνπ ζπλνδνχ.

6. Οη δηθαηνχρνη ησλ δειηέσλ δσξεΪλ κεηαθέλεζεο πξΫπεη λα ζπλππνβΪιινπλ εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη θσηναληέγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο νηθεέαο Οηθνλνκηθάο Δθνξέαο γηα ην
νηθεέν νηθνλνκηθφ Ϋηνο, ελψ ζηελ πεξέπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη
θνξνινγηθά δάισζε, λα ην δειψλεη κε ππεχζπλε δάισζε ηνπ
Ν. 1599/1986, ζεσξεκΫλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβά φκνηνπ αληηηχπνπ γηα ην
ζρεηηθφ Ϋιεγρν.
Οη δηθαηνχρνη νη νπνένη κε ππεχζπλε δάισζά ηνπο δελ επηζπκνχλ ηελ πξνκάζεηα ηνπ ζρεηηθνχ δειηένπ γηα ην Αζηηθφ ΚΣΔΛ, αιιΪ, κφλν γηα ην Τπεξαζηηθφ, δελ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέδνπλ θνξνινγηθά δάισζε.
Οη δηθαηνχρνη, ηΫινο, πνπ ππεξβαέλνπλ ην φξην εηζνδάκαηνο 17.000 ΔΤΡΧ αηνκηθφ θαη
23.000 ΔΤΡΧ νηθνγελεηαθφ, ην νπνέν πξνζαπμΪλεηαη κε 4.400 ΔΤΡΧ γηα θΪζε επέ πιΫνλ Ϊηνκν
πΫξαλ ηνπ δηθαηνχρνπ, πνπ ζπλνηθεέ θαη βαξχλεη ηνλ θνξνινγνχκελν, εθφζνλ απηφ παξνπζηΪδεη
αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ, δηθαηνχληαη Γειηέν Μεηαθέλεζεο κε Ϋθπησζε 50% ζηηο δηαδξνκΫο ησλ
Τπεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ θαη ηνπ ΟΔ κφλν.
7. ζνη πξνζΫξρνληαη ζηηο Γ/λζεηο-Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ν.Α. θαη ζηα ΚΫληξα
ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηεο ρψξαο, κε ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ γηα λα ιΪβνπλ δειηέν
κεηαθέλεζεο, εθφζνλ θξηζνχλ δηθαηνχρνη, απαξαέηεην εέλαη λα πξνζθνκέδνπλ ην αζθαιηζηηθφ βηβιηΪξην Τγεέαο, ζην πέζσ εμψθπιιν ηνπ νπνένπ, ν αξκφδηνο ππΪιιεινο πνπ ρνξεγεέ ην δειηέν
κνλνγξΪθεη, ζεκεηψλνληαο θαη ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο απηνχ θαη ην ζθξαγέδεη πξνθεηκΫλνπ
λα ειΫγρεηαη ε πεξέπησζε πνιιαπιάο ρνξάγεζεο δειηένπ ζηνλ έδην δηθαηνχρν.
8. ε πεξέπησζε απψιεηαο, ε νπνέα πξνθχπηεη κε βεβαέσζε απφ αζηπλνκηθά Αξρά, ρνξεγεέηαη δειηέν κεηαθέλεζεο κφλν κε κεησκΫλν εηζηηάξην θαηΪ 50%, Ϋηζη ψζηε ηα Ϊηνκα απηΪ λα κε
ζηεξεζνχλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαθέλεζεο κε ηα ζπγθνηλσληαθΪ κΫζα ηνπ ΟΔ θαη ησλ Τπεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ.
9. ε φζνπο δελ απεπζπλζνχλ Ϋγθαηξα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ά θαηαζηνχλ δηθαηνχρνη κεηΪ
ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαλνκάο ηνπ Γειηένπ ηνπ α΄ εμακάλνπ, ζα ηνπο ρνξεγεέηαη Γειηέν γηα ην β΄
εμΪκελν.
Παξαηεξήζεηο:
ΚΪζε ρξφλν εθδέδεηαη Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη ζρεηηθά δηεπθξηληζηηθά εγθχθιηνο. Γηα ηα
ΜΫζα Μαδηθάο ΜεηαθνξΪο ηνπ ΟΑΑ θαη ηνπ ΟΑΘ, ε κεηαθέλεζε εέλαη δσξεΪλ γηα ηνπο θαηνέθνπο ηεο Αζάλαο θαη ηεο Θεζζαινλέθεο, αληέζηνηρα. Ζ εκεξνκελέα δηαλνκάο ησλ θνππνληψλ ξπζκέδεηαη κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο.

7.8.

ΓσξεΪλ δηαθέλεζε ζηηο ΑζηηθΫο πγθνηλσλέεο
Θεζκηθφ πιαίζην: Α.Ν.1324/49 (Ϊξζξν 33), Ν.2669/98 θαη χκβαζε ΤΔΘΑ κε ΟΑΑ θαη΄

Ϋηνο.
Γηθαηνχρνη:
1. ΑλΪπεξνη ΠνιΫκνπ
2. ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο
3. ΑλΪπεξνη ΠνιΫκνπ Αμ/θνέ Ν.362/43
4. πλνδνέ (ζεξαπαηλέδεο) ησλ αλσηΫξσ θαηεγνξηψλ
Γηθαηνινγεηηθά:
Γειηέν Αλαπεξηθάο ηαπηφηεηαο.

Γειηέν ηαπηφηεηαο ζεξαπαηλέδαο (εθ΄φζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνδφ).
Xξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
χκβαζε ΤΔΘΑ κε ΟΑΑ
Γηαδηθαζία: Δπέδεημε ηνπ αλαθεξφκελνπ Γειηένπ ζηα ΜΫζα πγθνηλσλέαο επζχλεο ΟΑΑ.

7.9.
΄Δθπησζε 50% επέ ηεο ηηκάο ηνπ εηζηηεξένπ ζηηο ΤπεξαζηηθΫο - ηδεξνδξνκηθΫο
θαη ΑθηνπιντθΫο πγθνηλσλέεο
Θεζκηθφ πιαίζην: Α.Ν.1324/49 (Ϊξζξν 33), ΠξΪμεηο Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ (99/90,
112/90) θαη ΚΤΑ 3324.1/15/03/3-4-2003, (ΦΔΚ 438 /Β΄)
Γηθαηνχρνη:
1. ΑλΪπεξνη ΠνιΫκνπ
2. ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο
3. ΑλΪπεξνη ΠνιΫκνπ Αμ/θνέ Ν.362/43
4. πλνδνέ (ζεξαπαηλέδεο) ησλ αλσηΫξσ θαηεγνξηψλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Γειηέν αλαπεξηθάο ηαπηφηεηαο.
Γειηέν ηαπηφηεηαο ζεξαπαηλέδαο (εθ΄φζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνδφ).
Xξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Αφξηζηνο
Γηαδηθαζία:
Δπέδεημε ηνπ αλαθεξφκελνπ Γειηένπ ζηηο ΤπεξαζηηθΫο πγθνηλσλέεο, ζηα πινέα θαη ΟΔ.
Παξαηεξήζεηο:
χκθσλα κε Απφθαζε ηνπ ΤΔΝ δηθαηνχληαη ηεο αλσηΫξσ Ϋθπησζεο θαη α) Σα Θχκαηα ΠνιΫκνπ (Γχν ηαμέδηα ην ρξφλν κε επηζηξνθά), β) Οη αλΪπεξνη Δηξεληθάο Πεξηφδνπ Ν.1370/44 (Ϊλεπ
πεξηνξηζκνχ).

7.10.

Μεέσζε ηνπ λαχινπ απηνθηλάησλ

Θεζκηθφ Πιαίζην: ΚΤΑ 3324.1/15/03/3-4-2003, (ΦΔΚ 438 / Β΄)
Γηα ηα αλαπεξηθΪ νράκαηα, πνπ δηαθηλνχληαη ζ‟ φιεο ηηο αθηνπιντθΫο γξακκΫο ηεο Υψξαο,
θαηαβΪιιεηαη λαχινο αληέζηνηρνο ησλ επηβαηεγψλ νρεκΪησλ κεησκΫλνο θαηΪ 50%.
Πξνυπνζέζεηο:
- ην αλαπεξηθφ φρεκα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν αλΪπεξν
- ην αλαπεξηθφ φρεκα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλν κε εηδηθΫο πηλαθέδεο αλαπάξσλ πνιΫκνπ
ά κε ην εηδηθφ αλαπεξηθφ ζάκα ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο ΑπνθαηΪζηαζεο Αλαπάξσλ, ά ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ηεο αξκφδηαο Ννκαξρέαο πνπ πξνβιΫπεηαη απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο.

7.11. Γειηέν ηΪζκεπζεο γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο

Φνξέαο: Ζ ρνξάγεζε ηνπ Γειηένπ ηΪζκεπζεο αλαηέζεηαη απφ ην Π.Γ. 241/2005 ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο ηνπ ΣνκΫα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνη-λσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ.
Θεζκηθφ Πιαίζην: Π.Γ. 241/2005, (ΦΔΚ 290/ Α΄)
Υξφλνο ηζρχνο: ε πεξέπησζε νδάγεζεο ηνπ απηνθηλάηνπ απφ ζπγθε-θξηκΫλν νδεγφ, πνπ
αλαγξΪθεηαη ζηελ Ϊδεηα θπθινθν-ξέαο απηνχ, ε ηζρχο ηνπ δειηένπ ζηΪζκεπζεο δηαξθεέ φζν ε Ϊδεηα
νδάγεζεο ηνπ νδεγνχ.
Γηθαηνχρνη:
α) Οη θΪηνρνη ησλ νρεκΪησλ, ηα νπνέα Ϋρνπλ ηαμηλνκεζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ. 1798/1988 (ΦΔΚ166/ Α΄), φπσο απηφ ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ
23 ηνπ λ. 1882/1990 (ΦΔΚ 43/Α΄).
β) Οη θΪηνρνη Η.Υ. νρεκΪησλ, πνπ Ϋρνπλ απνθηεζεέ ρσξέο ηηο δηαδηθαζέεο πνπ πξνβιΫπνληαη
απφ ηε ζρε-ηηθά λνκνζεζέα πεξέ απαιιαγάο ηειψλ ηαμηλφκεζεο γηα Η.Υ. επηβαηηθΪ απηνθέλεηα, νη
νπνένη Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε πξνγξΪκκαηα αλαδνράο ά πηνζεζέαο Αηφκσλ κε Αλαπεξέα.
Γηθαηνινγεηηθά:
Οη δηθαηνχρνη ηνπ Γειηένπ ηΪζκεπζεο Α.κεΑ., φπσο νξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ϊξζξνπ
1 ηνπ Π.Γ. 241/2005 πξνζθνκέδνπλ ζηηο αξκφδηεο ππε-ξεζέεο ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ:
α) Ϋληππε αέηεζε,
β) θσηναληέγξαθν ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο ηνπ νράκαηνο,
γ) θσηναληέγξαθν ηεο Ϊδεηαο νδάγεζεο ηνπ αηηνχληνο,
δ) δχν (2) Ϋγρξσκεο θσηνγξαθέεο (ηχπνπ ηαπηφηε-ηαο),
ε) ην εηδηθφ ζάκα ζηΪζκεπζεο γηα αλαπεξηθΪ νράκαηα, ην νπνέν πξνβιΫπεηαη απφ ηελ αξηζκ.
Γ4Α/Φ/3012/1984 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο, εθφζνλ απηφ Ϋρεη ρνξεγεζεέ,
ζη) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπέπηνπλ ζην εδΪθην (β) ηεο παξαγξΪθνπ 3, ηνπ Ϊξζξνπ 1
ηνπ Π.Γ. 241/2005, σο δηθαηνινγεηηθΪ, επηπιΫνλ, θαηαηέζεληαη, θΪζε δηνηθεηηθά ά δηθαζηηθά πξΪμε
ά απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζέα ά ηελ αλαδνρά Αηφκσλ κε Αλαπεξέεο.
Υξάζε ηνπ Γειηένπ ηΪζκεπζεο
Ζ ρξάζε ηνπ Γειηένπ ηΪζκεπζεο γηα Α.κεΑ., γέλεηαη:
α. ε απνθιεηζηηθάο ρξάζεο ρψξνπο ζηΪζκεπζεο, κε νξηδφληηα θαη θΪζεηε ζάκαλζε γηα νράκαηα Αηφκσλ κε Αλαπεξέεο.
β. ΚαηΪ πξνηεξαηφηεηα, ζε νδνχο θαη ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεκφζηα θπθινθνξέα νρεκΪησλ, πεδψλ θαη δψσλ.
Απφ ηε δεκνζέεπζε ηνπ Π.Γ. 241/2005 ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο αλαγλσξέδνληαη
ηα Γειηέα ηΪζκεπζεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξέεο, πνπ ζεζπέδνληαη ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ
ππφδεηγκα απφ θΪζε ΚξΪηνο-ΜΫινο, θαηΪ ηξφπν, ψζηε, ν θΪηνρνο ελφο ηΫηνηνπ δειηένπ λα κπνξεέ
λα σθειεέηαη ησλ δηεπθνιχλζεσλ ζηΪζκεπζεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ην δειηέν απηφ θαη παξαρσξνχληαη απφ ην ΚξΪηνο-ΜΫινο πνπ βξέζθεηαη.
ΑλαλΫσζε- ΑληηθαηΪζηαζε Γειηένπ ηΪζκεπζεο γηα Άηνκα κε Αλαπεξέα
ε πεξέπησζε ιάμεο ηεο ηζρχνο ηνπ Γειηένπ ηΪζ-κεπζεο Α.κεΑ., ιφγσ ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο
Ϊδεηαο νδάγεζεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, απηφ αλαλεψλεηαη γηα ηε δηΪξθεηα αλαλΫσζεο ηεο Ϊδεηαο νδάγεζεο.
ε πεξέπησζε απψιεηαο, θινπάο ά θζνξΪο ηνπ Γειηένπ ηΪζκεπζεο γηα Α.κεΑ., απηφ επαλεθδέδεηαη, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβΪιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζέα, κε αέηεζε ηνπ, ππεχζπλε
δάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη ε απψιεηα ά ε θινπά ά ε θζνξΪ ηνπ Γειηένπ ηΪζκεπζεο. Ζ

αξκφδηα ππεξεζέα ειΫγρεη αλ θαηΪ ηνλ ρξφλν ηεο επαλΫθδνζεο ηνπ Γειηένπ ζπλερέδνπλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο.
ηηο αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο ην λΫν Γειηέν ηΪζκεπζεο γηα Α.κεΑ. ρνξεγεέηαη εληφο ελφο κελφο
απφ ηελ εκεξνκελέα δάισζεο ηεο απψιεηαο ά θινπάο ά θζνξΪο ηνπ παιαηνχ.
Παξαηεξήζεηο:
• Σν Γειηέν ηΪζκεπζεο αληηθαζηζηΪ ην εηδηθφ ζάκα ζηΪζκεπζεο.
• ΚαηΪ ηε ρνξάγεζε ηνπ θνηλνηηθνχ ηχπνπ, Γειηένπ ηΪζκεπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, παξΫρεηαη ν θαηΪινγνο πνπ θαηαξηέζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά θαη πεξηιακβΪλεη ηηο πξνυπνζΫζεηο ρξάζεο ηνπ Γειηένπ απηνχ ζηα δηΪθνξα ΚξΪηε-ΜΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
• Οη θΪηνρνη νρεκΪησλ, πνπ Ϋρνπλ απνθηάζεη ην Δη-δηθφ άκα ηΪζκεπζεο γηα ΑλαπεξηθΪ
Απηνθέλεηα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο αξηζκ. Γ4Α/3012/Β4/15.1.1985 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο, πξνζΫξρνληαη εληφο ελφο Ϋηνπο απφ ηε δεκνζέεπζε ηνπ Π.Γ.
241/2005 ζηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο γηα ηελ Ϋθδνζε - ρνξάγεζε ησλ Γειηέσλ ηΪζκεπζεο Α.κεΑ..,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδεη ην Π.Γ. 241/2005. Σα ΔηδηθΪ άκαηα
ηΪζκεπζεο γηα Αλαπεξηθφ Απην-θέλεηα, πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο ηεο
Γ4Α/3012/Β4/15.1.1985 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο, παχνπλ λα ηζρχνπλ κεηΪ
ηελ παξΫιεπζε ελφο Ϋηνπο απφ ηε δεκνζέεπζε ηνπ Π.Γ. 241/2005.
• Οη δηθαηνχρνη, πνπ απνθηνχλ φρεκα κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 241/2005, ιακβΪλνπλ ακΫζσο κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο ηνπ νράκαηνο ην Γειηέν ηΪζκεπζεο γηα
Αηνκα κε Αλαπεξέεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 241/2005.

7. 12.
Οδεγέεο γηα ηε κεηαθέλεζε ησλ Α.κεΑ. κε ηα ΜΫζα Μαδηθάο Μεηαθέλεζεο
Ο ΟΑΑ, ν νπνένο εέλαη ν επηηειηθφο θνξΫαο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Αζάλαο (ΔΘΔΛ,
ΖΛΠΑΠ, ΜΔΣΡΟ, ΖΑΠ, ΣΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ), παξΫρεη ηηο παξαθΪησ νδεγέεο, αλΪ κεηαθνξηθφ κΫζν, γηα ηελ πξνζΫγγηζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζηα ΜΫζα Μαδηθάο ΜεηαθνξΪο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Ο.Α..Α είλαη: http://www.oasa.gr

7.12.1

ΔΘΔΛ (Μεηαθέλεζε κε ην ιεσθνξεέν)

• Πεγαέλεηε ζηελ θνληηλφηεξε ζηΪζε ηεο ιεσθνξεηαθάο γξακκάο πνπ ρξεζηκνπνηεέηε, κφλνο
ζαο ά κε ηε βνάζεηα ζπλνδνχ.
• Να πξνηηκΪηε ζηΪζεηο κε πξνεμνρΫο, πνπ Ϋρνπλ ηνπνζεηεζεέ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ.
• ηαλ Ϋιζεη θαη ζηακαηάζεη ην ιεσθνξεέν ζαο ζηε ζηΪζε, ν νδεγφο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα
ρξεζηκνπνηάζεη εέηε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ιεσθνξεένπ λα θΪλεη επηγνλΪηεζε, ά ηε ξΪκπα, εθφζνλ
απηφ εέλαη Ϋλα απφ ηα ιεσθνξεέα πνπ δηαζΫηνπλ ξΪκπα. ρεδφλ φια ηα ιεσθνξεέα Ϋρνπλ επηγνλΪηεζε, ελψ ην1/4, πεξέπνπ, Ϋρεη ξΪκπα.
• Με ηε βνάζεηα ηνπ ζπλνδνχ ζαο, ησλ επηβαηψλ ά ηνπ νδεγνχ επηβηβΪδεζηε. ινη νη νδεγνέ
Ϋρνπλ ελεκεξσζεέ λα παξΫρνπλ θΪζε βνάζεηα ζηα εκπνδηδφκελα Ϊηνκα. ΔΪλ Ϋρεηε θΪπνην παξΪπνλν θΪιεζε ηνλ ΟΑΑ ζην ηειΫθσλν 185.
• ΔΪλ εέζαζηε κεγΪιε νκΪδα εκπνδηδνκΫλσλ αηφκσλ (π.ρ. ρνιεέν, χιινγνο, θ.ιπ.), πνπ

πξΫπεη λα κεηαθηλεέζηε θαζεκεξηλΪ, θαιΫζηε ηνλ ΟΑΑ ζηα ηει. 210-8200883 ά 210-8200881, γηα
ηελ εμππεξΫηεζε ζαο. Ήδε, κε ηελ ιεσθνξεηαθά Γξακκά 030, εμππεξεηεέηαη ην Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Α. (ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο Παηδηψλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο). Δπέζεο, ε ιεσθνξεηαθά Γξακκά
911 εμππεξεηεέ ηνλ «ΦΪξν Σπθιψλ».
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ΔΘΔΛ είλαη: http://www.ethel.gr

7.12.2

ΖΛΠΑΠ (Μεηαθέλεζε κε Σξφιετ )

• Πεγαέλεηε ζηελ θνληηλφηεξε ζηΪζε ηεο γξακκάο ηξφιετ πνπ ρξεζηκνπνηεέηε, κφλνο ζαο ά
κε ηε βνάζεηα ζπλνδνχ.
• Να πξνηηκΪηε ζηΪζεηο κε πξνεμνρΫο, πνπ Ϋρνπλ ηνπνζεηεζεέ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ.
• ηαλ Ϋιζεη θαη ζηακαηάζεη ην ηξφιετ ζηε ζηΪζε, ν νδεγφο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ρξεζηκνπνηάζεη εέηε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηξφιετ λα θΪλεη επηγνλΪηεζε, ά ηελ ξΪκπα, εθφζνλ απηφ εέλαη
Ϋλα απφ ηα ηξφιετ πνπ δηαζΫηνπλ ξΪκπα. ια ηα ηξφιεπ Ϋρνπλ επηγνλΪηεζε, ελψ ην 1/3, πεξέπνπ,
Ϋρεη ξΪκπα.
• Με ηελ βνάζεηα ηνπ ζπλνδνχ ζαο, ησλ επηβαηψλ ά θαη ησλ νδεγψλ επηβηβΪδεζηε. ινη νη
νδεγνέ Ϋρνπλ ελεκεξσζεέ λα παξΫρνπλ θΪζε δηεπθφιπλζε ζηα εκπνδηδφκελα Ϊηνκα. ΔΪλ Ϋρεηε
θΪπνην παξΪπνλν θΪιεζε ηνλ ΟΑΑ ζην ηειΫθσλν 185.
Ζ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ησλ ΖΛΠΑΠ εέλαη: http://www.athens-trolley.gr

7.12.3

ΜΔΣΡΟ (Μεηαθέλεζε κε ην ΜΔΣΡΟ)

1. Οδεγίεο κεηαθίλεζεο
• Πεγαέλεηε ζηνλ πιεζηΫζηεξν ζηαζκφ ηεο δηαδξνκάο πνπ επηζπκεέηε.
•
Απφ ηηο ξΪκπεο (ζθΪθεο) ησλ πεδνδξνκέσλ πξνζεγγέδεηε ην αζαλζΫξ ηνπ ζηαζκνχ. ΔΪλ νη ξΪκπεο εέλαη θαηεηιεκκΫλεο απφ παξΪλνκα παξθαξηζκΫλα νράκαηα κπνξεέηε λα θαιΫζεηε ηνλ ΟΑΑ
ζηα ηειΫθσλα 210-8708040, 210-6430880 ά 210-8200838, γηα ηελ απνκΪθξπλζά ηνπο κε γεξαλνχο.
•
ΔηζΫξρεζηε ζην αζαλζΫξ θαη θαηεβαέλεηε ζηηο απνβΪζξεο ησλ ζηαζκψλ. ια ηα αζαλζΫξ εέλαη
πιάξσο πξνζβΪζηκα θαη ζηελ εέζνδν θαη ζηελ Ϋμνδφ ηνπο. ΔΪλ αληηκεησπέζεηε πξφβιεκα, ρξεζηκνπνηάζηε ην θνπδνχλη θηλδχλνπ.
•
Απφ ηηο απνβΪζξεο εηζΫξρεζηε ζηνπο ζπξκνχο, εέηε κφλνη, εέηε κε ηελ βνάζεηα ηνπ ζπλνδνχ ζαο ά
ησλ ππεπζχλσλ ησλ ζηαζκψλ, νη νπνένη ζα ζαο παξΪζρνπλ θΪζε δπλαηά βνάζεηα, φηαλ ηνπο δεηεζεέ. Ζ επηβέβαζε θαη απνβέβαζε γηα ηα αλαπεξηθΪ ακαμέδηα γέλεηαη επθνιφηεξε ζην πξψην ά ζην
ηειεπηαέν βαγφλη, γηαηέ απηΪ θΫξνπλ ξΪκπα γηα ην κηθξφ θελφ, πνπ ππΪξρεη κεηαμχ απνβΪζξαο θαη
ζπξκνχ, θαζψο θαη ζρεηηθά ζάκαλζε.
•
ΔΪλ Ϋρεηε πξφβιεκα φξαζεο, δεηάζηε βνάζεηα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζηαζκνχ. Απηφο ζα ζαο
βνεζάζεη ζηελ επηβέβαζε θαη ζα ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζηαζκνχ ζηνλ νπνένλ ζα απνβηβαζζεέηε, γηα λα ζαο βνεζάζεη.

Οη παξαθΪησ δηεπθνιχλζεηο (2 θαη 3) Ϋρνπλ πινπνηεζεέ ζηηο ΓξακκΫο 2 θαη 3 ηνπ Μεηξφ Αζάλαο ζηα πιαέζηα ηεο εμππεξΫηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα:
2. Γηεπθνιχλζεηο κεηαθίλεζεο κε ην κεηξφ γηα άηνκα πνπ θηλνχληαη ρσξίο αλαπεξηθά
ακαμίδηα:
Γηαγξακκέζεηο ζην πξψην θαη ηειεπηαέν ζθαινπΪηη ησλ ζηαζεξψλ θιηκΪθσλ.
Δπηκάθπλζε ρεηξνιηζζάξσλ, πΫξα απφ ην πξψην θαη ηειεπηαέν ζθαινπΪηη θΪζε ζηαζεξάο θιέκαθαο, θαηΪ Ϋλα κΫηξν.
Δλδεέμεηο θαηεχζπλζεο θαη θνκβέα Ϋθηαθηεο αλΪγθεο γηα ηε δηαθνπά ιεηηνπξγέαο ησλ θπιηφκελσλ
θιηκΪθσλ.
- Υεέινο απνβΪζξαο - πξφζζεηε πξνεηδνπνηεηηθά δηαγξΪκκηζε - αιιαγά πθάο δαπΫδνπ.
- Πηλαθέδεο θαη γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο κε πην επαλΪγλσζηα ζηνηρεέα.
- Πηλαθέδεο θαη γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο πνπ δεέρλνπλ ηηο παξερφκελεο δηεπθνιχλζεηο.
- Βειηηψζεηο επηπΫδνπ θσηηζκνχ.
-

ΠξνζβΪζηκα θαζέζκαηα ζηελ απνβΪζξα.
Γηπινέ ρεηξνιηζζάξεο ζε ζηαζεξΫο θιέκαθεο δχν θαηεπζχλζεσλ.
ΚΪκεξεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο.
ΜεγΪινη δηαθφπηεο ειεθηξηθνχ.
ΠπθλΫο γξέιηεο βαηψλ θξεαηέσλ.
ΠεξηθνπΫο ησλ θξαζπΫδσλ (ΡΪκπεο).

- “Οδεγνέ” ηπθιψλ.
3. Γηεπθνιχλζεηο κεηαθίλεζεο κε ην κεηξφ γηα ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ
- Αλειθπζηάξεο θαηΪιιεινη γηα ρξάζε απφ Άηνκα κε αλαπεξέεο ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο.
- ΖρνγξαθεκΫλεο αλαθνηλψζεηο ζηηο θακπέλεο ησλ αλειθπζηάξσλ.
- Δλδνεπηθνηλσλέα κε ζηαζκΪξρε ζηηο θακπέλεο ησλ αλειθπζηάξσλ.
- ΚεθιηκΫλα επέπεδα (ξΪκπεο) πςνκεηξηθψλ αιιαγψλ.
ΣειΫθσλα Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ζηηο ζηΪζκεο ρψξνπ Ϋθδνζεο / ειΫγρνπ εηζηηεξέσλ θαη απνβΪζξαο .
Γηεχξπλζε ησλ δηαδξφκσλ ζηηο εμφδνπο ησλ αλειθπζηάξσλ θαη ηνπνζΫηεζε επηπιΫνλ ρεηξηζηεξένπ ζε ρακειά ζηΪζκε.
- ΠξνζβΪζηκνο δηνηθεηηθφο ρψξνο ζηα ακαμνζηΪζηα .
ΣνπαιΫηεο γηα ρξάζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδέσλ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηα ακαμνζηΪζηα..
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΜΔΣΡΟ είλαη: http://www.ametro.gr

7.12.4 ΖΑΠ (Μεηαθέλεζε κε ηνλ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟ)
Οη αλσηΫξσ νδεγέεο δηαθέλεζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο ηνπ ΖΑΠ (Ζιεθηξηθνχ). ινη
νη ζηαζκνέ ηνπ ΖΑΠ Ϋρνπλ αλαθαηληζζεέ κε ζθνπφ λα επηηξΫπνπλ ηελ πιάξε πξφζβαζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ (κε ΡΪκπεο, ΑζαλζΫξ, Φχιαθεο, θ.ι.π.).

Δηδηθφηεξα:
• ΚαηΪ πξνηέκεζε, εηζΫξρεζηε ζηνπο ζπξκνχο εέηε απφ ηελ πξψηε πφξηα ηνπ πξψηνπ βαγνληνχ ά απφ ηελ ηειεπηαέα πφξηα ηνπ ηειεπηαένπ βαγνληνχ, φπνπ ππΪξρεη θαη ζρεηηθά ζάκαλζε.
• ηνπο ζηαζκνχο «Αγ. Νηθφιανο», «Οκφλνηα» θαη «ΜνλαζηεξΪθη», επεηδά ππΪξρεη κεγΪιν
θελφ κεηαμχ ηεο απνβΪζξαο θαη ησλ ζπξκψλ, θαιΫζηε ηνπο θχιαθεο λα θΫξνπλ θαη λα ηνπνζεηάζνπλ ηε δηαζΫζηκε θηλεηά ξΪκπα θαη λα ζαο βνεζάζνπλ λα επηβηβαζηεέηε.
• ηνπο παξαπΪλσ ζηαζκνχο ππΪξρεη ζρεηηθά ζάκαλζε θαη ερεηηθά ελεκΫξσζε. Δπέζεο, νη
εηδηθνέ Ϋλζηνινη ππΪιιεινη, πνπ εέλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ ζηαζκψλ (security), Ϋρνπλ
πιάξε νπηηθά επαθά θαη εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα ηξΫμνπλ ζε βνάζεηΪ ζαο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΖΑΠ είλαη: http://www.isap.gr

7.12.5 ΣΡΑΜ (Μεηαθέλεζε κε ην ΣΡΑΜ)
• Πεγαέλεηε ζηελ πιεζηΫζηεξε ζηΪζε ηξακ, θαηΪ πξνηέκεζε κε ηελ βνάζεηα ζπλνδνχ, γηαηέ
ε πξφζβαζε ζηηο ξΪκπεο ησλ ζηΪζεσλ ηνπ ΣΡΑΜ δελ εέλαη εχθνιε, ιφγσ ηνπ φηη ηα πεδνδξφκηα
δελ Ϋρνπλ αθφκε πξνζαξκνζζεέ θαηΪιιεια.
• ΔΪλ ε πξφζβαζε πξνο ηηο ξΪκπεο επηβέβαζεο - απνβέβαζεο εκπνδέδεηαη απφ παξΪλνκα
παξθαξηζκΫλα νράκαηα, κπνξεέηε λα θαιΫζεηε ηνλ ΟΑΑ ζηα ηειΫθσλα 210-8708040,
210-6430880 ά 210-8200883, γηα ηελ απνκΪθξπλζε ηνπο κε γεξαλνχο.
• ΔηζΫξρεζηε ζηνπο ζπξκνχο κφλνο ζαο ά κε ηελ βνάζεηα ηνπ ζπλνδνχ ζαο, φπνπ ππΪξρνπλ εηδηθΫο ζΫζεηο γηα εκπνδηδφκελα Ϊηνκα.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ηξακ είλαη: http://www.tramsa.gr

7.12.6

ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ (Μεηαθέλεζε κε ηνλ ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ)

• ε φινπο ηνπ ηαζκνχο ππΪξρεη πιάξεο πξφζβαζε κε ξΪκπεο θαη κε αλειθπζηάξεο.
• ινη νη ζπξκνέ δηαζΫηνπλ θιηκαηηζκφ, θαζψο θαη ερεηηθΫο αιιΪ θαη νπηηθΫο αλαγγειέεο
ζηαζκψλ.
• ε θΪζε ζηΪζε ππΪξρεη εηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, ηθαλφ θαη πξφζπκν λα ζαο βνεζάζεη
(Πξνζσπηθφ ΔμππεξΫηεζεο Πειαηψλ).
• Δπέζεο, θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν εέλαη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ εθδνηεξέσλ, φπσο θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ αζθΪιεηα (security). ινη απηνέ εμέζνπ νθεέινπλ λα ζαο
εμππεξεηνχλ πξφζπκα θαη θαηΪ πξνηεξαηφηεηα.
Ζ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
ηνπ
πξναζηηαθνχ
ζηδεξφδξνκνπ
είλαη:
http://www.proastiakos.gr

7.13.

ΟΔ

Ο ΟΔ παξΫρεη ηηο αθφινπζεο δηεπθνιχλζεηο ζηα Α.κεΑ.:
1 ΠξνζβΪζηκα θηέξηα θαη ζηαζκνχο.
2 Δηδηθνχο ρψξνπο πγηεηλάο.
3 ΠξνζβΪζηκν αλειθπζηάξα.
4 ΥακειΪ θαξηνηειΫθσλα (ζηνπο κεγΪινπο ζηαζκνχο).
5 Δηδηθνχο ρψξνπο ζηΪζκεπζεο.

6 Τπφγεηα δηΪβαζε κε ξΪκπα, εηδηθφ αλαβαηφξην.
7 ΠξνζβΪζηκεο επηβαηΪκαμεο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΟΔ είλαη: http://www.ose.gr

7.14.

ΣειεπηθνηλσληαθΫο εθπηψζεηο ζε Άηνκα κε Αλαπεξέεο

Φνξέαο: ΟΣΔ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 2257/1994, Ν. 2963/2001 θαη Απ.: 255/83/874/12-07-2002
Παξνρέο:
Ο ΟΣΔ Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ρνξεγεέ εηδηθΪ /ρακειΪ θνηλσληθΪ ηηκνιφγηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη,
απηΪ πξνβιΫπνληαη λνκνζεηηθΪ, φπσο ηζρχεη ζάκεξα ζηηο παξερφκελεο ηειεθσληθΫο εθπηψζεηο.
Γηθαηνχρνη:
Σπθινέ, ΚηλεηηθΪ ΑλΪπεξνη, Νεθξνπαζεέο ηειηθνχ ζηαδένπ, Άηνκα κε Αλαπεξέα Ϊλσ ηνπ 67%,.
Υξφλνο ηζρχνο παξνρψλ:
ιεο νη πξναλαθεξφκελεο εθπηψζεηο ηζρχνπλ εθ‟ φξνπ δσάο, εθφζνλ θαη ε αλαπεξέα ησλ
δηθαηνχρσλ Ϋρεη θξηζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο εθ‟ φξνπ δσάο θαη απνδεηθλχεηαη
κε ηα αλΪινγα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ αξκνδέσλ ΦνξΫσλ.

7.14.1

ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΟΗ

Γηθαηνχρνη:
1. Γηθαηνχρνη ηεο Ϋθπησζεο θηλεηηθΪ αλαπάξνπ εέλαη ηα Ϊηνκα, ηα νπνέα:
α.
Δέλαη δηθαηνχρνη ηνπ εμστδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο παξαπιεγέαο ηεηξαπιεγέαο ηνπ Ϊξζξνπ 42 ηνπ
Ν. 1140/1981, (ΦΔΚ 68 Α΄) θαη ηεο θ.π.α. 115750/3006/1981, (ΦΔΚ 572 Β‟).
β.
Έρνπλ ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ Ϊλσ ά θΪησ Ϊθξσλ, πνπ απνδεηθλχεηαη κε Ϋγγξαθε πηζηνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αλαπεξέαο, απφ ηελ εθΪζηνηε αξκφδηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.
γ.
Δέλαη θεδεκφλεο ησλ σο Ϊλσ αηφκσλ / θηλεηηθΪ αλΪπεξσλ, κε ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη
πξνυπνζΫζεηο.
2. Χο θεδεκφλαο θηλεηηθΪ αλΪπεξνπ - θαη θαηΪ ζπλΫπεηα δηθαηνχρνο ηεο Ϋθπησζεο ηειεθσληθψλ ηειψλ - ζεσξεέηαη ην Ϊηνκν πνπ Ϋρεη ηελ επηκΫιεηα ηνπ θηλεηηθΪ αλαπάξνπ, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο
Γνληθάο ΜΫξηκλαο (επέ αλειέθνπ θηλεηηθΪ αλαπάξνπ), ηεο Δπηηξνπεέαο ά ηεο Γηθαζηηθάο Αληέιεςεο
ηνπ θηλεηηθΪ αλαπάξνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηε ρνξάγεζε Ϋθπησζεο θηλεηηθΪ αλαπάξνπ, θαηαηέζεηαη αέηεζε / δάισζε ζηελ Σειεπ.
ΜνλΪδα πνπ ππΪγεηαη ε ηειεθσληθά ζχλδεζε, θαη ζπλππνβΪιιεηαη, θαηΪ πεξέπησζε:
α.
Απφ ηνλ Ϋρνληα αλαπεξέα παξαπιεγέαο ηεηξαπιεγέαο, Ϋγγξαθε πηζηνπνέεζε «φηη εέλαη δηθαηνχρνο ηνπ εμστδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο παξαπιεγέαο ηεηξαπιεγέαο».
β.
Απφ ηνλ Ϋρνληα ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ Ϊλσ ε θΪησ Ϊθξσλ, Ϋγγξαθε πηζηνπνέεζε ηεο
ζπγθεθξηκΫλεο αλαπεξέαο, απφ ηελ εθΪζηνηε αξκφδηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά.

2. Γηα ηε ρνξάγεζε Ϋθπησζεο ζηνλ Ϋρνληα ηελ επηκΫιεηα ηνπ θηλεηηθΪ αλαπάξνπ (παξνρά
Ϋθπησζεο ζε θεδεκφλα), εθηφο ηεο ππνβνιάο ηνπ θαηΪ πεξέπησζε πηζηνπνηεηηθνχ αλαπεξέαο, ν
αηηψλ ζα απνδεηθλχεη ηελ θεδεκνλέα ηνπ - Γνληθά ΜΫξηκλα, Δπηηξνπεέα ά Γηθαζηηθά Αληέιεςε - κε
ηα πξνβιεπφκελα Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζάο ηνπ, (φπσο π. ρ. πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο αλειέθνπ θηλεηηθΪ αλαπάξνπ, δηθαζηηθφ Ϋγγξαθν νξηζκνχ Δπηηξφπνπ ά Γηθαζηηθνχ Αληηιάπηνξα θιπ.)
ε θΪζε πεξέπησζε παξνράο Ϋθπησζεο ζε θεδεκφλα, απαηηεέηαη ε ππνβνιά πηζηνπνηεηηθνχ
νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηνπ αλαπάξνπ - ζε κνξθά πξσηνηχπνπ ά επηθπξσκΫλνπ αληηγξΪθνπ,
θαζψο θαη ε ζπκπιάξσζε αέηεζεο, πνπ κεηαμχ ησλ Ϊιισλ ζπκπεξηιακβΪλεη θαη δάισζε ηνπ αηηνχληνο «φηη ν θηλεηηθΪ αλΪπεξνο ζπλνηθεέ καδέ ηνπ», (άηνη ζην έδην ρψξν φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε / ιεηηνπξγεέ ε ηειεθσληθά ηνπ ζχλδεζε).

7.14.2

ΣΤΦΛΟΗ

Γηθαηνχρνη:
Γηθαηνχρνη ηεο Ϋθπησζεο Σπθινχ πλδξνκεηά εέλαη νη ηπθινέ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 958/79
θαη ε ηειεπηθνηλσληαθά Ϋθπησζε αλΫξρεηαη ζε 1000 κνλΪδεο κεληαέσο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηε ρνξάγεζε Ϋθπησζεο Σπθινχ πλδξνκεηά, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζΫηεη αέηεζε δάισζε ζηελ Σειεπ. ΜνλΪδα πνπ ππΪγεηαη ε ηειεθσληθά ζχλδεζε, θαη ζπλππνβΪιιεη βεβαέσζε,
φηη εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζηα γεληθΪ κεηξψα ηπθιψλ, πνπ ηεξνχληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο ά ζηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηψλ ηεο ρψξαο (ζηα ππφςε κεηξψα εγγξΪθνληαη νη ηπθινέ
πνπ εκπέπηνπλ ζηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 958/79).
2. Αλάιηθνο ηπθιφο κπνξεέ λα γέλεη ζπλδξνκεηάο ηειεθσληθάο ζχλδεζεο (εέηε κε ρνξάγεζε
λΫαο εέηε απφ εθρψξεζε ά θαζνιηθά δηαδνρά), κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηνπο αλάιηθνπο (ππνγξαθά ζχκβαζεο απφ ηνπο γνλεέο θ.ι.π.)

7.14.3 ΝΔΦΡΟΠΑΘΔΗ
Γηθαηνχρνη:
Γηθαηνχρνη Έθπησζεο εέλαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα νη εμάο:
1. Άκεζα:
Οη λεθξνπαζεέο ηειηθνχ ζηαδένπ, φπσο νξέδνληαη ζηελ Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεέαο & Πξφλνηαο, αξηζκ. Τ3β/νηθ. 5220/23-10-2000 (ΦΔΚ1353/ Β΄) άηνη:
α. Σα Ϊηνκα πνπ βξέζθνληαη ζην ηειεπηαέν ζηΪδην λεθξηθάο αλεπΪξθεηαο θαη ππνβΪιινληαη
ζε αηκνθΪζαξζε ζε ΜνλΪδα Σερλεηνχ Νεθξνχ.
β. Σα Ϊηνκα πνπ βξέζθνληαη ζην ηειεπηαέν ζηΪδην λεθξηθάο αλεπΪξθεηαο θαη θΪλνπλ θνξεηά
πεξηηνλατθά θΪζαξζε.
γ. Σα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ θΪλεη κεηακφζρεπζε λεθξνχ.
2. Έκκεζα:
Οη Ϋρνληεο ηελ επηκΫιεηα αηφκνπ / λεθξνπαζνχο ηειηθνχ ζηαδένπ, αζθνχληεο ηελ επηκΫιεηα
απηά, σο Ϋρνληεο «ηε Γνληθά ΜΫξηκλα», «ηελ Δπηηξνπεέα» ά «ηε Γηθαζηά Αληέιεςε» ηνπ λεθξνπαζνχο ηειηθνχ ζηαδένπ.
α. Ο άκεζα δηθαηνχρνο θαηαζΫηεη ζηελ Σειεπ/θά ΜνλΪδα, πνπ ππΪγεηαη ε ηειεθσληθά ηνπ

ζχλδεζε, ηα εμάο:
- Αέηεζε παξνράο ηεο Ϋθπησζεο.
Σν αηνκηθφ ηνπ ΓΔΛΣΗΟ ΑΘΔΝΖ (άηνη ηελ θΪξηα Αλαπεξέαο Νεθξνπαζνχο), πνπ ππνβΪιιεηαη
ζε θσηνηππέα θαη επηθπξψλεηαη απφ ηελ Σειεπ/θά ΜνλΪδα, κεηΪ απφ Ϋιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ
ζηνηρεέσλ απφ ην αληέζηνηρν πξσηφηππν ά ζρεηηθά βεβαέσζε Γεκφζηνπ ΦνξΫα, πξνθεηκΫλνπ λα
πηζηνπνηεζεέ φηη ν αηηψλ εέλαη λεθξνπαζάο ηειηθνχ ζηαδένπ θαη Ϋρεη εληαρζεέ ζε Πξφγξακκα Δμσλεθξηθάο ΚΪζαξζεο θαη Μεηακφζρεπζεο.
Σν ΓΔΛΣΗΟ ΑΘΔΝΖ (ΚΪξηα Αλαπεξέαο Νεθξνπαζνχο), εθδέδεηαη απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο
θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο (Τπεξεζέα ΔιΫγρνπ θαη πληνληζκνχ), ε δε -ελαιιαθηηθΪ - απαηηνχκελε ζρεηηθά βεβαέσζε Γεκφζηνπ ΦνξΫα, δελ ππνθαζέζηαηαη απφ αληέζηνηρε βεβαέσζε Ηδησηηθνχ
ΚΫληξνπ ΑηκνθΪζαξζεο ά Μεηακφζρεπζεο.
β. Ο έκκεζα δηθαηνχρνο θαηαζΫηεη ζηελ Σειεπ/θά ΜνλΪδα, πνπ ππΪγεηαη ε ηειεθσληθά ηνπ
ζχλδεζε, ηα εμάο:
Αέηεζε παξνράο ηεο Ϋθπησζεο, ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη «φηη ν λεθξνπαζάο ζπλνηθεέ καδέ ηνπ»,
άηνη ζηνλ έδην ρψξν φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε θαη ιεηηνπξγεέ ε ζχλδεζε ηνπ Ϋκκεζα δηθαηνχρνπ.
Σν πξνβιεπφκελν Ϋγγξαθν λνκηκνπνέεζάο ηνπ, κε ην νπνέν απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη ηελ επηκΫιεηα
ηνπ λεθξνπαζνχο ηειηθνχ ζηαδένπ, κε ηελ ηδηφηεηα - θαηΪ πεξέπησζε - ηνπ Ϋρνληνο «ηε Γνληθά
ΜΫξηκλα», «ηελ Δπηηξνπεέα», ά «ηε Γηθαζηηθά Αληέιεςε» ηνπ αηφκνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνένπ
αηηεέηαη / δηθαηνχηαη ηελ Ϋθπησζε ηειψλ.
Σν Γειηέν Αζζελά (άηνη ηελ ΚΪξηα Αλαπεξέαο Νεθξνπαζνχο) ά ζρεηηθά βεβαέσζε Γεκνζένπ ΦνξΫα.
Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ λεθξνπαζνχο ηειηθνχ ζηαδένπ, ζε κνξθά πξσηνηχπνπ ά επηθπξσκΫλνπ αληηγξΪθνπ.

7.14.4
ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΝΧ ΣΟΤ 67% ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΝΣΔΡΝΔΣ
Γηθαηνχρνη:
Γηθαηνχρνη Ϋθπησζεο ησλ 16 επξψ γηα ρξάζε ππεξεζηψλ internet εέλαη ΄Αηνκα κε Αλαπεξέα κε
πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 67%, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 § 6 ηεο Απφθαζεο 255/83 ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.
Η. Άκεζνη δηθαηνχρνη:
1. Οη ηπθινί ζπλδξνκεηέο πνπ εκπέπηνπλ ζηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 958/79 θαη εέλαη εγγεγξακκΫλα ζηα γεληθΪ κεηξψα ηπθιψλ, πνπ ηεξνχληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο ά ζηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηψλ ηεο ρψξαο.
2. Οη θσθνί ζπλδξνκεηέο πνπ εκπέπηνπλ ζηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 1813/1988, (Ϊξζξν 33, §
141-142, πέλαθαο ηνπ Παξαξηάκαηνο Α, ζει. 25, - ΦΔΚ 243/Α΄), πνπ παξνπζηΪδνπλ ειΪηησζε
αθνπζηηθάο νμχηεηαο 96-100% θαη πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 67%. ΄ απηάλ ηελ θαηεγνξέα
αλάθνπλ θαη ηα Ϊηνκα πνπ παξνπζηΪδνπλ θσθαιαιέα, δειαδά πιάξε θψθσζε, ρσξέο αλΪπηπμε
νκηιέαο κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 80%.

3. Οη παξαπιεγηθνί - ηεηξαπιεγηθνί, πνπ Ϋρνπλ ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ Ϊλσ ά
θΪησ Ϊθξσλ θαη νη λεθξνπαζεέο ηειηθνχ ζηαδένπ, - σο αθνινχζσο:
α. Οη Ϋρνληεο παξαπιεγία-ηεηξαπιεγία, βΪζεη ηνπ Ν. 2963/2001 (ΦΔΚ 268/Α΄) θαη εέλαη
δηθαηνχρνη ηνπ εμστδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο παξαπιεγέαο - ηεηξαπιεγέαο ηνπ Ϊξζξνπ 42 ηνπ Ν.
1140/1981 (ΦΔΚ 68Α) θαη ηεο Κ.Τ.Α. 115750/3006/1981 (ΦΔΚ 572 Β΄).
β. Οη Ϋρνληεο ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ Ϊλσ ά θΪησ Ϊθξσλ, βΪζεη ηνπ Ν.
2963/2001 (ΦΔΚ 268/Α΄), πνπ απνδεηθλχεηαη κε Ϋγγξαθε πηζηνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αλαπεξέαο, απφ ηελ εθΪζηνηε αξκφδηα Τγεηνλνκηθά Δπηζηξνπά.
γ. Οη λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, φπσο νξέδνληαη ζηελ Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεέαο θαη Πξφλνηαο, αξηζκ. Τ3β/νηθ. 5220/23-10-2000 (ΦΔΚ
1353/Β΄), άηνη:
Σα Ϊηνκα πνπ βξέζθνληαη ζην ηειεπηαέν ζηΪδην λεθξηθάο αλεπΪξθεηαο θαη ππνβΪιινληαη ζε αηκνθΪζαξζε ζε ΜνλΪδα Σερλεηνχ Νεθξνχ.
Σα Ϊηνκα πνπ βξέζθνληαη ζην ηειεπηαέν ζηΪδην λεθξηθάο αλεπΪξθεηαο θαη θΪλνπλ θνξεηά πεξηηνλατθά θΪζαξζε
Σα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ θΪλεη κεηακφζρεπζε λεθξνχ.
4. Όια ηα άηνκα κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, φπσο απηφ θαζνξέδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο.
II. Έκκεζνη Γηθαηνχρνη
Οη θεδεκφλεο φισλ ησλ σο Ϊλσ αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 67%, πιελ ηπθιψλ.
Μφλν νη θεδεκφλεο ησλ αηφκσλ κε βαξηΪ λνεηηθά πζηΫξεζε θαη απηηζκφ, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο
Ϊλσ ηνπ 67%, - φπσο ηα Ϊηνκα απηΪ νξέδνληαη ζηελ Τ.Α. αξηζκ. Φ/21/2361/1993, § 3.1.4. (ΦΔΚ
819 Β΄), άηνη ηα Ϊηνκα ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ δηθαηνπξαθηηθά ηθαλφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ρξάδνπλ
θεδεκνλέαο.
Οη θεδεκφλεο ησλ αηφκσλ πνπ πΪζρνπλ απφ εγθεθαιηθά παξΪιπζε κε πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ
ηνπ 67% φπσο ηα Ϊηνκα απηΪ νξέδνληαη ζηελ αξηζκ. Τ.Α Φ/21/2361/1993, § 3.7.4. (ΦΔΚ 819/Β΄),
άηνη ηα Ϊηνκα πνπ παξνπζηΪδνπλ βιΪβε ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηάκαηνο (ΚΝ), κε βαζηθΫο
εθδειψζεηο ηηο Ϋληνλεο θηλεηηθΫο δηαηαξαρΫο ζπαζηηθνχ ηχπνπ κεηΪ ά Ϊλεπ ππεξθηλεζηψλ θαη Ϊιινηε Ϊιινπ βαζκνχ λνεηηθά πζηΫξεζε.
Με ηνλ φξν θεδεκφλαο ηνπ αλαπήξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δηθαηνχρνο ηεο αλσηέξσ έθπησζεο
ηειεθσληθψλ ηειψλ ζε κηα ηειεθσληθή ζχλδεζε ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ
αλαπήξνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο Γνληθήο Μέξηκλαο (επί ηνπ αλειίθνπ), ηεο Δπηηξνπείαο ή ηεο Γηθαζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ αλαπήξνπ.
Δπηζεκαέλεηαη φηη, δελ ππΪξρνπλ Ϋκκεζνη δηθαηνχρνη κε ηελ Ϋλλνηα ηεο Γνληθάο ΜΫξηκλαο (επέ
αλειέθνπ αλαπάξνπ), ηεο Δπηηξνπεέαο ά ηεο Γηθαζηηθάο Αληέιεςεο Αλαπάξνπ γηα ηνπο Σπθινχο
ζπλδξνκεηΫο, αθνχ θαη ν αλάιηθνο ηπθιφο κπνξεέ λα γέλεη ζπλδξνκεηάο ηνπ ΟΣΔ.
Δ. Γηθαηνχρνη δσξεάλ παξνρψλ/ ππεξεζηψλ ησλ 20 θιήζεσλ ην κήλα ζην 11888 θαη
ηεο θξαγήο εμεξρφκελσλ θιήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξ. 5 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο

Απφθαζεο 255/83 ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.
Η. Άκεζνη Γηθαηνχρνη
- Οη ηπθινέ ζπλδξνκεηΫο
Οη κεξηθψο ηπθινέ (δειαδά Ϊηνκα κε ζνβαξΪ πξνβιάκαηα νξΪζεσο θαη κε πνζνζηφ αλαπεξέαο
Ϊλσ ηνπ 67%)
II. Έκκεζνη δηθαηνχρνη
Οη θεδεκφλεο ησλ κεξηθψο ηπθιψλ αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 67% κε ηνπο
φξνπο φπσο απηνέ θαζνξέδνληαη ζηελ αλσηΫξσ απφθαζε γηα ηνλ Ϋρνληα ηελ επηκΫιεηα ηνπ αλαπάξνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
α. Ο άκεζα δηθαηνχρνο θαηαζΫηεη ζηελ Σειεπ/θά ΜνλΪδα πνπ ππΪγεηαη ε ηειεθσληθά ηνπ
ζχλδεζε ηα εμάο:
- Αέηεζε παξνράο ηεο Ϋθπησζεο.
- Σα δηθαηνινγεηηθΪ πηζηνπνέεζεο ηεο αλαπεξέαο, φπσο απηΪ θαζνξέδνληαη παξαπΪλσ γηα
θΪζε νκΪδα αηφκνπ κε αλαπεξέα.
Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δηθαηνχρνπο, πνπ άδε ηπγρΪλνπλ απφ πξνγελΫζηεξεο εθαξκνγΫο ηειεπηθνηλσληαθάο Ϋθπησζεο, δελ απαηηνχληαη ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ, εθηφο θαη αλ Ϋρεη
ιάμεη ε εκεξνινγηαθά ηνπο ηζρχο.
β. Ο έκκεζα δηθαηνχρνο θαηαζΫηεη ζηελ Σειεπ/θά ΜνλΪδα, πνπ ππΪγεηαη ε ηειεθσληθά ηνπ
ζχλδεζε, ηα εμάο:
• Αέηεζε παξνράο ηεο Ϋθπησζεο
• Σν πξνβιεπφκελν Ϋγγξαθν λνκηκνπνέεζάο ηνπ, κε ην νπνέν απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη ηελ επηκΫιεηα ηνπ αλαπάξνπ, κε ηελ ηδηφηεηα - θαηΪ πεξέπησζε - ηνπ Ϋρνληνο ηε «Γνληθά ΜΫξηκλα», «ηελ
Δπηηξνπεέα», ά «ηε Γηθαζηηθά Αληέιεςε» ηνπ αηφκνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνένπ αηηεέηαη / δηθαηνχηαη ηελ Ϋθπησζε ηειψλ.
• Σα δηθαηνινγεηηθΪ πηζηνπνέεζεο ηεο αλαπεξέαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο απηάο γηα ηα Ϊηνκα κε
πξνβιάκαηα αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 67%, φπσο θαζνξέδνληαη αλσηΫξσ αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε.
Σν πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξέα, ζε κνξθά πξσηνηχπνπ ά
επηθπξσκΫλνπ αληηγξΪθνπ.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΟΣΔ είλαη: http://www.ote.gr

7.15.

Οιπκπηαθά Αεξνπνξέα

Ζ Οιπκπηαθά Αεξνπνξέα ΑΔ παξΫρεη ηηο αθφινπζεο δηεπθνιχλζεηο ζηα Α.κεΑ.:
1. Αηέιεηεο ζε εηζηηήξηα ηνπ εζσηεξηθνχ
ηνπο ηπθινχο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο παξΫρεηαη Ϋθπησζε 50%, κε επέδεημε ηνπ Γειηένπ
Κπθινθνξέαο ηνπ Σπθινχ, φπσο θαη ηνπ Γειηένπ Κπθινθνξέαο ηνπ πλνδνχ Σπθινχ.
Δπηζεκαέλεηαη φηη, ην Γειηέν Κπθινθνξέαο ηνπ ζπλνδνχ ηπθινχ, θΫξεη ηε θσηνγξαθέα θαη ηα
ζηνηρεέα ηνπ ηπθινχ. Ο ζπλνδφο πξνθεηκΫλνπ λα δηθαηνχηαη ηελ Ϋθπησζε πξΫπεη απαξαηηάησο λα
ηαμηδεχεη καδέ κε ηνλ ηπθιφ.
2. Μεηαθνξά Α.κεΑ. κε WCΖR απφ θαη πξνο ηα αεξνζθάθε.
ΑθνξΪ επηβΪηεο κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ά δπζθνιέα ζηε βΪδηζε θαη θαηαηΪζζνληαη ζηηο θΪ-

ησζη θαηεγνξέεο:
• WCΖR: ΔπηβΪηεο, νπνένο κπνξεέ λα αλΫβεη θαη θαηΫβεη ηηο ζθΪιεο, κπνξεέ λα κεηαθηλεζεέ
κφλνο ηνπ εληφο ηνπ αεξνζθΪθνπο, αιιΪ ρξεηΪδεηαη αλαπεξηθά θαξΫθια γηα λα κεηαθηλεζεέ απφ
θαη πξνο ην αεξνζθΪθνο, (φρη κεγΪιεο απνζηΪζεηο).
• WCΖS: ΔπηβΪηεο, ν νπνένο δελ κπνξεέ λα αλΫβεη θαη θαηΫβεη ηηο ζθΪιεο, κπνξεέ φκσο λα
κεηαθηλεζεέ κφλνο ηνπ εληφο ηνπ αεξνζθΪθνπο. ΥξεηΪδεηαη ηελ αλαπεξηθά θαξΫθια απφ θαη πξνο
ην αεξνζθΪθνο.
• WCΖC: ΔπηβΪηεο, ν νπνένο δελ κπνξεέ λα κεηαθηλεζεέ κφλνο ηνπ, εέηε εληφο, εέηε εθηφο ηνπ
αεξνζθΪθνπο
3. Μεηαθνξά αζζελψλ ζε θνξείν.
• ΜεηαθνξΪ επηβαηψλ κε πΪζεζε γηα ηελ νπνέα ρξεηΪδεηαη ηαηξηθά γλσκΪηεπζε γηα λα ηαμηδΫςνπλ.
• Παξνρά νμπγφλνπ γηα Ϊηνκα πνπ ρξεηΪδνληαη νμπγφλν θαηΪ ηελ πηάζε
5. πλνδεία ππαιιήισλ εδάθνπο.
ΑθνξΪ:
• Σπθινχο - Κσθνχο
• Αζπλφδεπηα παηδηΪ
• Άηνκα πνπ ρξάδνπλ βνεζεέαο
6. Πξνζβάζηκν εμνπιηζκφ αεξνζθαθψλ.
Πξφθεηηαη γηα ηα αεξνζθΪθε Β737-400, Α300-600, Α340-300, ηα νπνέα δηαζΫηνπλ, αλΪινγα
κε ηνλ ηχπν, θαζέζκαηα κε αλαθιηλφκελνπο εξεηζηβξαρένλεο, εηδηθΪ WC θαη εηδηθΪ ακαμέδηα γηα ην
εζσηεξηθφ ηνπ αεξνζθΪθνπο.
6. Αλαβαηφξηα (High Loaders), ζηνπο αεξνζηαζκνχο Αζάλαο, Ζξαθιεένπ, Θεζζαινλέθεο,
ΚΫξθπξαο, Κψ, Μπηηιάλεο, Ρφδνπ, Ϊκνπ, Υαλέσλ.
7. Τπεξεζία Δηδηθήο Μέξηκλαο, επαλδξσκΫλε κε Ϋκπεηξν θαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν
πξνζσπηθφ γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Λεπηνκεξά πιεξνθφξεζε θαηΪ ηελ θξΪηεζε εηζεηεξέσλ.
• Πξνζθφκηζε Γειηένπ Ηαηξηθάο Πιεξνθφξεζεο - MEDIF (ΗΑΣΑ Ϋληππν) ζηηο πεξηπηψζεηο
θνξεένπ, παξνράο νμπγφλνπ ά θΪπνηαο πΪζεζεο γηα ηελ νπνέα απαηηεέηαη ε ηαηξηθά γλσκΪηεπζε
γηα λα ηαμηδΫςεη.
Γηαδηθαζία:
Έγθαηξε ελεκΫξσζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ κΫζσ θξΪηεζεο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νιπκπηαθήο αεξνπνξίαο είλαη: http://www.olympicairlines.gr
Ζ αλαθνξΪ ησλ παξερφκελσλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηα Α.κεΑ. κφλν απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηελ
Οιπκπηαθά Αεξνπνξέα νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξνΫξρνληαη απφ ηνλ επξχηεξν Γεκφζην ΣνκΫα.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΠΑΡΟΥΔ
8.1
Υνξάγεζε Γειηένπ Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ
(γηα επηδνηνχκελεο 7άκεξεο δηαθνπΫο)
Φνξέαο: Δ.Ο.Σ.
Θεζκηθφ Πιαίζην:Τπνπξγηθά Απφθαζε, πνπ εθδέδεηαη γηα θΪζε ρξφλν εθαξκνγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: πσο θαζνξέδεηαη ζηελ εθΪζηνηε Τπνπξγηθά Απφθαζε.
Πξνυπνζέζεηο:
Ο ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη:
• Nα Ϋρεη αλαπεξέα πΪλσ απφ 67%.
• Να κελ Ϋρεη θΪλεη ρξάζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.
• Να κελ εέλαη δηθαηνχρνο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ηεο Δξγαηηθάο Δζηέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Πηζηνπνηεηηθφ Αλαπεξέαο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ά θΪζε Ϊιιε Απφθαζε
Δπηηξνπάο Ϊιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα.
• Σαπηφηεηα.
• ΒηβιηΪξην Τγεέαο.
• Δθθαζαξηζηηθφ εκεέσκα Δθνξέαο.
Γηαδηθαζία:
Αλαθνηλψλεηαη θαη΄ Ϋηνο ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Δθαξκνγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ.
Υξφλνο έθδνζεο ή νινθιήξσζεο: Άκεζα.
Παξαηεξήζεηο:
• Σν Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ηνπ ΔΟΣ δελ εθαξκφδεηαη απαξαηηάησο θΪζε ρξφλν.
• ηαλ πινπνηεέηαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο.
• ΜεκνλσκΫλνο ΑλΪπεξνο δηθαηνχρνο δηθαηνχηαη Γειηέν θαη γηα ζπλνδφ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Δ.Ο.Σ.: http://www.eot.gr

8.2 Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο
Φνξέαο: Οξγαληζκφο Δξγαηηθάο Δζηέαο
Θεζκηθφ Πιαίζην: N. 678/77, Ν 2224/94 Ϊξζξν 20, θαη ζρεηηθΫο απνθΪζεηο Γ.. ηνπ Ο.Δ.Δ.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Δηάζηα.
Πξνυπνζέζεηο:
Αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67% (αλεμαξηάησο θαηαβνιάο εηζθνξΪο ππΫξ ηνπ Ο.Δ.Δ.)

θαη κε ιάςε ηεο παξνράο απηάο απφ Ο.Γ.Α. ά Δ.Ο.Σ. θαηΪ ην απηφ Ϋηνο.
Γηθαηνινγεηηθά:
1) Γηα ηνπο αλαζθΪιηζηνπο ηνπ Οξγαληζκνχ.
•
ΓλσκΪηεπζε Α΄βΪζκησλ ά Β΄βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ΝΑ ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ ΦνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ ΔΤ, νη νπνέεο πξνζδηνξέδνπλ λφζνπο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
•
Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ φζσλ
Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
2) Γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο ζηνλ Οξγαληζκφ.
• ΒηβιηΪξην αζζελεέαο αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ζεσξεκΫλν.
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
•
Γλσκαηεχζεηο Α΄βΪζκησλ ά Β΄βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ΝΑ ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ ΦνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ ΔΤ απφ ηηο νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
•
Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, φζσλ
Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
Γηαδηθαζία:
Γηελεξγεέηαη απνγξαθά ησλ δηθαηνχρσλ ζε εκεξνκελέεο πνπ νξέδνληαη κε αιθαβεηηθά ζεηξΪ
ησλ επσλχκσλ ηνπο θαη ζηε ζπλΫρεηα ρνξεγνχληαη ηα Γειηέα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ θαη νη θαηΪινγνη κε ηα ζπκβεβιεκΫλα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα.
Παξαηεξήζεηο:
• ΑθνξΪ νθηαάκεξν δηαθνπψλ κε κηθξά νηθνλνκηθά ζπκκεηνρά ζε ηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο φιεο
ηεο ρψξαο πνπ Ϋρνπλ ζπκβιεζεέ κε ηνλ Ο.Δ.Δ.
• Σα Ϊηνκα κε αλαπεξέα δηθαηνχληαη Γειηέσλ Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ θαη γηα ηνλ ζπλνδφ
ηνπο, εθφζνλ ππΪξρεη αλαγθαηφηεηα ζπλνδεέαο πνπ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθΪ παξαζηαηηθΪ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Ο.Δ.Δ.: http://www.oee.gr

8.3

Καηαζθελσηηθφ πξφγξακκα γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ζ θαη΄ Ϋηνο εθδηδφκελε θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε.
Υξφλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο: ΜΪηνο Ϋσο Ηνχληνο θΪζε Ϋηνπο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Ηνχιηνο Ϋσο επηΫκβξηνο θΪζε Ϋηνπο.
Πξνυπνζέζεηο:

• ΠαηδηΪ - ελάιηθεο κε αλαπεξέα ειηθέαο 10 Ϋσο 45 εηψλ,
• ΜΫιε ζπιιφγσλ ΠΟΓΚΑκεΑ ά Ϊιισλ θνξΫσλ ΑκεΑ ά ηδησηψλ πνπ δελ Ϋρνπλ θαηαζΫζεη
αέηεζε κΫζσ ησλ θνξΫσλ ηνπο.
• ΠαηδηΪ πνπ νη νηθνγΫλεηΫο ηνπο Ϋρνπλ ρακειφ εηζφδεκα, (γηα κηα θνξΪ ην Ϋηνο).

Γηθαηνινγεηηθά:
• πκπιάξσζε εηδηθάο αέηεζεο θαηαζθελσηά ΑκεΑ κε πιεξνθνξέεο γηα ηελ θαηΪζηαζε ηεο
πγεέαο ηνπ.
• Βεβαέσζε ζεξΪπνληα ηαηξνχ φηη εέλαη ηθαλφ ην Άηνκν κε Αλαπεξέα λα ζπκκεηΪζρεη ζην
πξφγξακκα.
• Τπεχζπλε δάισζε γνλΫσλ θαη θεδεκφλσλ.
Γηαδηθαζία:
α) Τπνβνιά αέηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηηο λνκαξρέεο ά ζηελ ΠΟΓΚΑκεΑ κΫζσ θνξΫσλ ζπιιφγσλ ΑκεΑ.
β) Δγθξηηηθά απφθαζε ησλ ζπιιφγσλ γηα ζπκκεηνρά ηνπ θαηαζθελσηά.
γ) Πξνγξακκαηηζκφο θαηαζθελσηηθψλ πεξηφδσλ απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαηαζθελψζεσλ ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ.
Παξαηεξήζεηο:
• Σν πξφγξακκα γέλεηαη ζε ζπλεξγαζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ (ΜπιιΫξνπ 1, Αζάλα, ηει. 210-5236501).
• πκκεηΫρνπλ 2000 Ϋσο 2300 Ϊηνκα θαη΄ Ϋηνο.
• Ζ ζπκκεηνρά εέλαη δσξεΪλ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε
http://www.mohaw.gr

8.4

ηνπ

Τπνπξγεένπ

Τγεέαο

θαη

Κνηλσληθάο

Αιιειεγγχεο:

Θεξαπεπηηθφο Σνπξηζκφο Η.Κ.Α.
Φνξέαο: ΗΚΑ
Θεζκηθφ Πιαίζην: Άξζξν 30, παξ. 8 ηνπ Ν. 1759/88, ρεηηθά απφθαζε Γ.. ηνπ ΗΚΑ.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Aπφ 15 Μαΐνπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ θΪζε Ϋηνπο.
Πξνυπνζέζεηο:

Γηα λα θαηαζηεέ θΪπνηνο δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, πξΫπεη λα εέλαη ζπληαμηνχρνο ηνπ
ΗΚΑ ά ζπληαμηνχρνο Ϊιινπ αζθαιηζηηθνχ ηακεένπ, ν νπνένο ηπγρΪλεη, φκσο, ηαηξνθαξκαθεπηηθάο
πεξέζαιςεο ΗΚΑ, κε εηάζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, απφ νπνηαδάπνηε πεγά κΫρξη
14.000 επξψ, πνπ βεβαηψλεηαη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκεέσκα ηεο εθνξέαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δεισζΫλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαέλεη ηηο 26.000 επξψ(πξνυπνζΫζεηο Ϋηνπο
2006).
Γηθαηνινγεηηθά:
Ο ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη:
• αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα,
• βηβιηΪξην αζζελεέαο,
• γλσκΪηεπζε γηαηξνχ θαη
• ην ηειεπηαέν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξέαο.
Δθφζνλ ν δηθαηνχρνο επηζπκεέ θαη ζπλνδφ κΫινο (ζχδπγν ά ηΫθλν) πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη
ηελ αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα θαη ην βηβιηΪξην αζζελεέαο ηνπ ζπλνδνχ κΫινπο.
ΔπηπιΫνλ, ν δηθαηνχρνο, κεηΪ απφ ηελ επηζηξνθά ηνπ απφ ηελ ινπηξφπνιε εηζπξΪηηεη απφ
ην ηκάκα Παξνρψλ ηνπ Η.Κ.Α., ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ, εηδηθά επηδφηεζε χςνπο 17 επξψ γηα θΪζε
κΫξα παξακνλάο ηνπ ζηε ινπηξφπνιε ζπλ δχν εκΫξεο κεηαθέλεζε, ( π.ρ. 17 x 17 εκΫξεο = 289

επξψ).
Γηαδηθαζία:
ΚαηΪ ηνλ κάλα ΜΪην εθΪζηνπ Ϋηνπο ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζην Σκάκα Παξνρψλ ά
ζην γξαθεέν Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο ηνπ ηνπηθνχ ππνθαηαζηάκαηνο ηνπ Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο
ηνπ, κε αέηεκα λα ηνπ ρνξεγεζεέ δειηέν ζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
Γηνέθεζε ΗΚΑ, Γεληθά Γ/λζε Τπεξ. Τγεέαο, Γ/λζε Αλαπεξέαο & Κ.Δ., Αγ. Κσλ/λνπ 8,
102 41 ΑΘΖΝΑ, Σει.:210-5236611, 210-5248079.
ΤπνθαηΪζηεκα Η.Κ.Α. ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Η.Κ.Α.: http://www.ika.gr
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ΔθδξνκηθΪ ΠξνγξΪκκαηα

Φνξέαο: Οξγαληζκφο Δξγαηηθάο Δζηέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 678/1977, Ϊξζξν 20 ηνπ Ν. 2224/94 θαη ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ Γ..
ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθάο Δζηέαο.
Υξφλνο ηζρχνο παξνρήο:
Ζ δηΪξθεηα εθΪζηνπ πξνγξΪκκαηνο θπκαέλεηαη απφ 4,5,6 ά θαη πεξηζζφηεξεο εβδνκΪδεο θαη
θαιχπηεηαη Ϋηζη ζπλνιηθΪ φιν ην Ϋηνο.
Πξνυπνζέζεηο:
Αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67% (αλεμαξηάησο θαηαβνιάο εηζθνξΪο ππΫξ ηνπ Ο.Δ.Δ.).
Γηθαηνινγεηηθά:
1) Γηα ηνπο αλαζθΪιηζηνπο:
• Γλσκαηεχζεηο Α/βΪζκησλ ά Β/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ν.Α. ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ Δ..Τ., απφ ηηο
νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
• Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ,
φζσλ Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
2) Γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο:
• ΒηβιηΪξην αζζελεέαο (αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ) ζεσξεκΫλν γηα ην ηξΫρνλ Ϋηνο.
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
• Γλσκαηεχζεηο Α/βΪζκησλ ά Β/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ν.Α. ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ Δ..Τ., απφ ηηο
νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ,
φζσλ Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
Γηαδηθαζία:
Ο Οξγαληζκφο πξνβαέλεη ζε αλαθνηλψζεηο απφ ηα Μ.Μ.Δ. πξηλ ηελ Ϋλαξμε εθΪζηνπ πξνγξΪκκαηνο. Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνλ Ϋιεγρν απηψλ ρνξεγεέηαη ε παξνρά ακΫζσο.
Παξαηεξήζεηο:

Οη εθδξνκΫο εέλαη κνλνάκεξεο, ηξηάκεξεο θαη ηεηξαάκεξεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Ο.Δ.Δ.: http://www.oee.gr
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Λνπηξνζεξαπεέα Αλαπάξσλ
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο ΄Άκπλαο
Θεζκηθφ Πιαίζην: Α.Ν. 1324/49 (Ϊξζξν 51) θαη Δγθχθιηνη ΤΔΘΑ
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:ΔθΪπαμ ην Ϋηνο (20άκεξε παξακνλά ζε ηακαηηθΪ ινπηξΪ)
Πξνυπνζέζεηο:
• ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ.

• ΑλΪπεξνη εηξεληθάο πεξηφδνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο, νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη Ϋλεθα
ηεο Τπεξεζέαο ηνπο.
• ΑλΪπεξνη ΑγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε
• ΠξΪμε θαλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ.
• Δλεκεξσηηθφ εκεέσκα Γ.Λ.Κ. ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
• Τπεχζπλε Γάισζε Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ νπνέα αλαθΫξεη φηη δελ ιακβΪλεη επέδνκα Λνπηξνζεξαπεέαο ά Αεξνζεξαπεέαο.
εκείσζε:Οη Αμ/θνέ πνιεκηθάο Γηαζεζηκφηεηαο, επεηδά δελ ζπληαμηνδνηνχληαη, ππνβΪιινπλ,
αληέ ηεο πξΪμεο Καλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ., ηελ γλσκΪηεπζε ηεο αξκφδηαο Τγ/θάο επηηξνπάο
βΪζεη ηεο νπνέαο θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη θαη αληέ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο Γ.Λ.Κ., ην αλαιπηηθφ θχιιν κηζζνδνζέαο ηνπο.
Γηαδηθαζία:
Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζηηο Τγ/θΫο ΔπηηξνπΫο, πνπ ζπγθξνηνχληαη
θΪζε ρξφλν, ζχκθσλα κε εγθχθιην ΤΔΘΑ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Δέλαη ηξαηησηηθΫο ά
ΠξσηνβΪζκηεο (φπνπ δελ ππΪξρνπλ ζηξαηησηηθΫο). Οη ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο εθδέδνπλ γλσκΪηεπζε Ϋγθξηζεο γηα ινπηξνζεξαπεέα ζην ΚΫληξν Λνπηξνζεξαπεέαο θαη ηελ Λνπηξηθά πεξένδν πνπ
επηζπκεέ ν αλΪπεξνο.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο:
ΔμαξηΪηαη απφ ηε ινπηξηθά πεξένδν πνπ δεηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη
Παξαηεξήζεηο:
Ζ εγθχθιηνο ηνπ ΤΔΘΑ εθδέδεηαη θΪζε ρξφλν. Με απηά ζπγθξνηνχληαη νη ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο, ηα θΫληξα Λνπηξνζεξαπεέαο θαη νξέδεηαη ε δηΪξθεηα ησλ Λνπηξηθψλ Πεξηφδσλ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο: http://www.mod.gr
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Αεξνζεξαπεέα Αλαπάξσλ

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ν. 1043/80 (Ϊξζξν 24), Δγθχθιηνη ΤΔΘΑ θαη Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκέαο
θαη Οηθνλνκηθψλ

Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: ΔθΪπαμ ην Ϋηνο.
Πξνυπνζέζεηο:
• ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ.
• ΑλΪπεξνη Δηξεληθάο Πεξηφδνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ, νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη Ϋλεθα ηεο Τπεξεζέαο ηνπο.
• ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο.
• Πνιηηηθνέ πληαμηνχρνη, νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη Ϋλεθα ηεο Τπεξεζέαο ηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε.
• ΠξΪμε Καλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ.
• Δλεκεξσηηθφ εκεέσκα Γ.Λ.Κ. ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
• Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ νπνέα αλαθΫξεη, φηη δελ
ιακβΪλεη επέδνκα Λνπηξνζεξαπεέαο ά Αεξνζεξαπεέαο.
εκείσζε:
Οη Αμ/θνέ Πνιεκηθάο Γηαζεζηκφηεηαο, επεηδά δελ ζπληαμηνδνηνχληαη ππνβΪιινπλ, αληέ ηεο
πξΪμεο Καλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ., ηελ γλσκΪηεπζε ηεο αξκφδηαο Τγ/θάο Δπηηξνπάο, βΪζεη ηεο
νπνέαο θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη θαη αληέ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο Γ.Λ.Κ., ην αλαιπηηθφ θχιιν
κηζζνδνζέαο ηνπο.
Γηαδηθαζία:
Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζηηο Τγ/θΫο ΔπηηξνπΫο πνπ ζπγθξνηνχληαη
θΪζε ρξφλν ζχκθσλα κε εγθχθιην ΤΔΘΑ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Δέλαη ηξαηησηηθΫο ά
ΠξσηνβΪζκηεο (φπνπ δελ ππΪξρνπλ ζηξαηησηηθΫο). Οη ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ρνξεγνχλ ζηνλ
ελδηαθεξφκελν γλσκΪηεπζε Ϋγθξηζεο γηα Αεξνζεξαπεέα πνπ ηζρχεη γηα ηξέα (3) ρξφληα.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο:
Απζεκεξφλ ε Ϋγθξηζε. Ζ νινθιάξσζε κε ηελ θαηαβνιά ηνπ επηδφκαηνο.
Παξαηεξήζεηο:
Σν επέδνκα Αεξνζεξαπεέαο ρνξεγεέηαη ζηνπο εγθξηζΫληεο απφ ηηο ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο
αλαπάξνπο, απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ. Σν χςνο ηνπ πνζνχ θαζνξέδεηαη θΪζε
ρξφλν κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο: http://www.mod.gr
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Δπέδνκα Αεξνζεξαπεέαο
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο,
Γεληθά Γηεχζπλζε Μηζζψλ θαη πληΪμεσλ
Θεζκηθφ Πιαίζην:
Άξζξν 6, Ν.Γ. 4605/66,
Άξζξν 24 ηνπ Ν. 1043/80,
Άξζξν 12 ηνπ Ν. 3036/2000,
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
Δγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο.

Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Άπαμ ηνπ Ϋηνπο (10 Ηνπιένπ)
Πξνυπνζέζεηο:
α) πληαμηνχρνη ηνπ δεκνζένπ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν.Γ. 4605/66, θαη αλάθνπλ ζηηο θαησηΫξσ θαηεγνξέεο:
αα)
φζνη ιακβΪλνπλ καδέ κε ηε ζχληαμά ηνπο επέδνκα θπκαηηθνχ ά λφζνπ ά επέδνκα βαξεέαο αλαπεξέαο σο κεέδνλ ησλ πξνεγνπκΫλσλ επηδνκΪησλ,
ββ)
φζνη ιακβΪλνπλ επέδνκα ηνπ Ϊξζξνπ 54 ηνπ Α.Ν. 1854/51, πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 50%, ιφγσ ηνπ
φηη ζπληαμηνδνηνχληαη ιφγσ θπκαηέσζεο ά φζνη δελ ιακβΪλνπλ ηΫηνην επέδνκα αιιΪ εμάιζαλ απφ
ηελ ππεξεζέα ηνπο ά ην ζηξΪηεπκα ιφγσ θπκαηέσζεο ά Ϊιινπ λνζάκαηνο θπκαηηψδνπο θχζεσο.
β) πληαμηνχρνη ηεο πεξηπη. γ ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ αλσηΫξσ Ν.Γ/ηνο, πνπ ζχκθσλα
κε
γλσκΪηεπζε
ηεο
αξκφδηαο
Τγεηνλνκηθάο
Δπηηξνπάο
ησλ
εηψλ
2000,2001,2002,2003,2004,2005 θαη 2006, θξέζεθαλ φηη Ϋρνπλ αλΪγθε ηνπ επηδφκαηνο απηνχ θαη
αλάθνπλ ζηηο θαησηΫξσ θαηεγνξέεο ζπληαμηνχρσλ:
αα)
Αλαπάξσλ Αμησκαηηθψλ ησλ Ν.2588/21 θαη Ν. 875/79.
ββ) Αλαπάξσλ Αμησκαηηθψλ ηνπ Ν.362/43.
γγ)
Αλαπάξσλ Οπιηηψλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 1044/71, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Ϊξζξν 1 ηνπ
Ν.1043/80.
δδ)
Αλαπάξσλ ησλ σκΪησλ Αζθαιεέαο ηνπ Ν.1579/50 θαη ζε φζνπο εμνκνηνχληαη κε απηνχο απφ ην
Ληκεληθφ θαη Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη ηελ Αγξνθπιαθά.
εε)
Αλαπάξσλ Δζληθάο Αληέζηαζεο ηνπ Α.Ν. 1855/51,Ν.Γ.412/70 θαη Ν. 1543/85.
ζηζη)
Αλαπάξσλ ηνπ Ν.1370/44 ( εηξεληθάο πεξηφδνπ πνπ Ϋπαζαλ ζηελ Τπεξεζέα θαη εμ‟αηηέαο απηάο
θαη παέξλνπλ ζχληαμε αλαπεξέαο).
δδ)
Σσλ πνιηηηθψλ ζπληαμηνχρσλ πνπ Ϋπαζαλ εμαηηέαο ηεο ππεξεζέαο ηνπο (754.6/ 117/3912/24.3.69
απφθαζε Τ.Δ.Α.).
γ) πληαμηνχρνη ηνπ Ο..Δ.:
αα)
πνπ Ϋρνπλ δηαηεξάζεη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 34 ηνπ Ν.Γ. 3395/55 ηηο παξνρΫο ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ
θαλνληζκνχ λνζειεέαο θαη πεξέζαιςάο ηνπ, απφ θπκαηέσζε πΪζρνληα, πξνζσπηθνχ ησλ ηδεξνδξνκηθψλ Γηθηχσλ ΔΚ θαη ΠΑΠ (Ν. 1961/51).
ββ)
πνπ Ϋρνπλ πΪξεη ζχληαμε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11 ηνπ Ν.Γ. 3395/55
γγ)
πνπ ζπληαμηνδνηάζεθαλ γηα θπκαηέσζε πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.Γ. 3395/55 θαη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζηηο δηαηΪμεηο απηνχ.
δ) Οη ΑλΪπεξνη Γεκνηηθνέ θαη Κνηλνηηθνέ ζπληαμηνχρνη πνπ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζην Ν. 1518/85.
Γηθαηνινγεηηθά:

Γελ απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο
α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν.Γ. 4605/66, παξΪ κφλν Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ
Ν.1599/86, πνπ δεηεέηαη Ϊπαμ, αξρηθΪ, φηαλ εθθξΪζνπλ βνχιεζε γηα ηελ θαηαβνιά ηνπ επηδφκαηνο Αεξνζεξαπεέαο, ζηελ νπνέα πξΫπεη λα δειψζνπλ, αλ ιακβΪλνπλ ην ελ ιφγσ επέδνκα απφ
Ϊιιε πεγά ά θνξΫα.
Γηα φζνπο αλαθΫξνληαη ζηε πεξέπησζε γ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ αλσηΫξσ Ν.Γ/ηνο,
γέλεηαη ελεκΫξσζε ηνπ αξρεένπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ θαη δέλεηαη εληνιά ζηελ Γεληθά Γξακκαηεέα Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ (Γ.Γ.Π..) γηα ρνξάγεζε
θαη θαηαβνιά ηνπ επηδφκαηνο, κεηΪ απφ ζρεηηθΫο θαηαζηΪζεηο ζπληαμηνχρσλ, πνπ ζηΫιλνληαη ζηελ
Τπεξεζέα Μηζζψλ θαη πληΪμεσλ ηνπ Γ.Λ.Κ., απφ ηελ ΓΔΔΘΑ-ΓΔΠΑΘΑ, ζηηο νπνέεο αλαθΫξεηαη θαη
ν αξηζκφο ηεο γλσκΪηεπζεο ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο απφ ηελ νπνέα θξέζεθαλ.
ΜεηΪ απφ ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ
Ν.1043/43 κε ηελ παξΪγξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ Ν.3036/02, φζνη δηθαηνχληαη αεξνζεξαπεέα, ππνβΪιινληαη ζε εμΫηαζε αλΪ δεθαεηέα. Γηα ηε δεθαεηέα πνπ δηαλχνπκε Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε απηά ηελ
εμΫηαζε θαηΪ ην Ϋηνο 2000. Καη΄ εμαέξεζε, φζνη δελ κπφξεζαλ λα εμεηαζηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο
ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ην Ϋηνο 2000, κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ηα επφκελα, ε γλσκΪηεπζε φκσο
ζα ηζρχεη κΫρξη θαη ην 2009.Γηα ηελ πεξέπησζε απηά (πεξέπησζε γ ηεο παξαγξ. 1) ε δηαδηθαζέα
θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ θξέζε ησλ ζπληαμηνχρσλ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπΫο, αλαθΫξνληαη
θΪζε Ϋηνο ζε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο.
Γηαδηθαζία:
ΚαηαβΪιιεηαη νέθνζελ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο, ζε πέζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο.
Παξαηεξήζεηο:
Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο θαζνξέδεηαη, θαη΄ Ϋηνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη
Οηθνλνκηθψλ.
ζνη θξέζεθαλ δηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο θαη γηα νπνηνδάπνηε ιφγν δελ ηνπο θαηαβιάζεθε
απηφ, κπνξνχλ λα δεηάζνπλ ηελ θαηαβνιά ηνπ κε αέηεζά ηνπο ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 45ε θαη
46ε ηνπ Γ.Λ.Κ., ην αξγφηεξν, κΫρξη 31 Οθησβξένπ θΪζε Ϋηνπο. ΜεηΪ ηελ εκεξνκελέα απηά θΪζε
αμέσζά ηνπο παξαγξΪθεηαη.
Οη δηθαηνχρνη ζπληαμηνχρνη πνπ κΫλνπλ ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα πΪξνπλ ην επέδνκα αεξνζεξαπεέαο χζηεξα απφ αέηεζά ηνπο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γ.Λ.Κ.
Οη λΫνη ζπληαμηνχρνη, πνπ ε ζχληαμά ηνπο εέλαη πιεξσηΫα κεηΪ ηελ 30ε επηεκβξένπ θΪζε
Ϋηνπο ά πνπ ε δηαηαγά εγγξαθάο ηνπο ζηα Μεηξψα ησλ ζπληαμηνχρσλ ζα εθδνζεέ κεηΪ ηελ 30ε
Οθησβξένπ θΪζε Ϋηνπο, δελ δηθαηνχληαη ην ελ ιφγσ επέδνκα (παξαγξ.2 Ϊξζξν 6 Ν.4605/66).
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ: http://www.ypetho.gr
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο: http://www.mof-glk.gr

8.9

Λνπηξνζεξαπεέα αζθαιηζκΫλσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
Φνξέαο: ΗΚΑ
Θεζκηθφ Πιαίζην: Άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Καλνληζκνχ Λνπηξνζεξαπεέαο.
Πξνυπνζέζεηο:
• Να ππΪξρεη δηθαέσκα γηα παξνρΫο ζε εέδνο.

• Να πΪζρεη ν ελδηαθεξφκελνο απφ παζάζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λνπηξνζεξαπεέαο (Ϊξζξν 2 Καλ. Λνπηξνζεξαπεέαο).
Γηθαηνινγεηηθά:
• ΒηβιηΪξην Τγεέαο αηνκηθφ (ά νηθνγελεηαθφ, αλ ππΪξρεη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζαχμεζεο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ, ζηελ πεξέπησζε εξγαδνκΫλνπ).
• Αληέγξαθν ηεο απφθαζεο Γ/ληά, ζεσξεκΫλν θαηΪ ηελ εκεξνκελέα Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο
απφ ην Τπνθ/κα ηνπ ΗΚΑ, ζην νπνέν ππΪγεηαη ε ινπηξνπεγά ά ζε πεξέπησζε, πνπ ην Τπνθ/κα
ηνπ ΗΚΑ επξέζθεηαη ζε Ϊιιε πφιε απφ ηε ινπηξνπεγά, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο.
• Απφδεημε ά απφθνκκα εηζηηεξένπ ηνπ κεηαθνξηθνχ κΫζνπ, Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο, ά βεβαέσζε ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο ηνπ εηζηηεξένπ, εκεξνκελέα, θ.ιπ.
• Βεβαέσζε - απφδεημε ηεο ινπηξνπεγάο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ινχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη ην πνζφ πνπ θαηαβιάζεθε γη΄ απηΫο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα εκεξάζηα απνθφκκαηα
ινχζεσλ, εηζπλνψλ, θ.ιπ.
• Απφδεημε μελνδνρεένπ ά ελνηθηαδφκελνπ δσκαηένπ ζεσξεκΫλε απφ ηελ εθνξέα.
Αλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελν απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθψλ βηβιηαξέσλ (Απφζπαζκα
Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑζθΪιηζεο ά ΓΑΣΔ, ά αλ δελ Ϋρεη εθδνζεέ Απφζπαζκα Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑζθΪιηζεο, βεβαέσζε εξγνδφηε επηθπξσκΫλε απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο πεξηνράο ηνπ εξγνδφηε).
Ζ ινπηξνζεξαπεέα παξΫρεηαη ηφζν ζε ινπηξνπεγΫο πνπ βξέζθνληαη θνληΪ ζηνλ ηφπν θαηνηθέαο
ηνπ δηθαηνχρνπ φζν θαη ζε ινπηξνπεγΫο πνπ βξέζθνληαη καθξηΪ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθέαο ηνπ.
Γηθαηνχρνη:
Οη Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ησλ Δηδηθψλ Σακεέσλ, φρη φκσο
θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο.
Γηαδηθαζία:
Γηα λα απνδνζνχλ νη παξνρΫο ηεο Λνπηξνζεξαπεέαο ρξεηΪδεηαη Ϋγθξηζε απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
πξηλ ηελ πξαγκαηνπνέεζά ηεο. Γηα ηελ Ϋγθξηζε απαηηεέηαη:
Παξαπνκπά ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ζηελ Α/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά, απφ ζεξαπεπηά ηαηξφ
ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
ΓλσκΪηεπζε ηεο Α/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο γηα ηελ πΪζεζε, ην εέδνο θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ ινχζεσλ, θ.ιπ.
Γελ ρξεηΪδεηαη γλσκΪηεπζε ηεο Α/βΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, φηαλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζκΫλνπο θαη ζπληαμηνχρνπο Ϊλσ ησλ 60 εηψλ, νη νπνένη ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα κεηαβαέλνπλ
αλειιηπψο πξνο ινπηξνζεξαπεέα. Σα πξφζσπα απηΪ Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβνχλ γηα
ινπηξνζεξαπεέα ζηελ έδηα ινπηξνπεγά πνπ εέραλ κεηαβεέ ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηέα, γηα ηνλ έδην
αξηζκφ ινχζεσλ, κφλν κε βεβαέσζε ηαηξνχ θαξδηνιφγνπ ά παζνιφγνπ, φηη δελ ππΪξρεη αληΫλδεημε γηα ινπηξνζεξαπεέα. ε πεξέπησζε κεηΪβαζεο ζε δηαθνξεηηθΫο ινπηξνπεγΫο, ζα ιακβΪλεηαη
ππ΄ φςε ε ηειεπηαέα ινπηξνπεγά πνπ κεηΫβεζαλ.
Ζ απφδνζε ησλ παξνρψλ ινπηξνζεξαπεέαο γέλεηαη απφ ην Σκάκα Παξνρψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ησλ αζθαιηζκΫλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, φπνπ ππνβΪιινληαη ηα παξαπΪλσ
πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθΪ.
Δηδηθφηεξα:
Α) ηαλ ε ινπηξνζεξαπεέα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε πεγΫο, πνπ βξέζθνληαη θνληΪ ζηνλ ηφπν θαηνηθέαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εέλαη δπλαηά ε απζεκεξφλ κεηΪβαζε θαη επηζηξνθά ηνπ, θαηαβΪιινληαη:
• ην αθΫξαην νη δαπΪλεο ηεο θαζεκεξηλάο κεηΪβαζεο θαη επηζηξνθάο θαη ηα 3/4 ηεο αμέαο
ησλ ινχζεσλ.

• Καη΄ εμαέξεζε, ρνξεγεέηαη επέδνκα ινπηξνζεξαπεέαο ζηνπο Ϊκεζα αζθαιηζκΫλνπο, πνπ
Ϋρνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 35 εδ. Α΄ ηνπ Α.Ν. 1846/51 (δει. πξαγκαηνπνέεζε 100 εκεξψλ εξγαζέαο), εθφζνλ ν αζθαιηζκΫλνο δελ εέλαη αλέθαλνο γηα εξγαζέα αιιΪ, θαηΪ ηελ θξέζε
ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, ε εθαξκνγά ηεο ελδεηθλπφκελεο ινπηξνζεξαπεέαο θαζηζηΪ
επηβεβιεκΫλε ηελ απνρά ηνπ απφ ηελ εξγαζέα.
Β) ηαλ ε ινπηξνζεξαπεέα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ηακαηηθΫο πεγΫο, πνπ βξέζθνληαη καθξηΪ
απφ ηνλ ηφπν θαηνηθέαο ηνπ δηθαηνχρνπ, θαηαβΪιινληαη:
• Σα ηεο αμέαο ησλ ινχζεσλ,
• Σα 4/5 ησλ εμφδσλ κεηΪβαζεο θαη επηζηξνθάο,
• Σν εηδηθφ επέδνκα ινπηξνζεξαπεέαο, ην νπνέν γηα κελ ηνπο αζθαιηζκΫλνπο εέλαη έζν κε ην
επέδνκα αζζΫλεηαο θαη ππνινγέδεηαη φπσο θαη απηφ, γηα ηνπο δε ζπληαμηνχρνπο εέλαη έζν κε ην
ηεθκαξηφ εκεξνκέζζην ηεο 4εο αζθαιηζηηθάο θιΪζεο, φπσο απηά δηακνξθψλεηαη θΪζε θνξΪ.
Αξκφδηα Τπεξεζία:Σν Τπνθ/κα ΗΚΑ ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Η.Κ.Α.: http://www.ika.gr

8.10
Απαιιαγά θαηαβνιάο εηζηηεξένπ πδξνζεξαπεέαο ζε ΗακαηηθΫο ΠεγΫο
Φνξέαο: Δ.Ο.Σ. - Δ.Σ.Α.
Θεζκηθφ Πιαίζην: Απφθαζε αξηζκ. 531887/22.8.84
Πξνυπνζέζεηο:
• ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ.
• ΚηλεηηθΪ αλΪπεξνο κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη πΪλσ, εθφζνλ εέλαη αλαζθΪιηζηνο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξέαο απφ Α΄/βΪζκηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά ά απφθαζε ζρεηηθάο επηηξνπάο Ϊιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα.
• Βεβαέσζε - γλσκΪηεπζε απφ αξκφδην ηκάκα ά γηαηξφ θξαηηθνχ λνζνθνκεένπ φηη εέλαη αλαγθαέα ε ζεξαπεέα ζε ζπγθεθξηκΫλν πδξνζεξαπεπηάξην θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ δηελΫξγεηΪο ηεο.
• Αλαπεξηθά ηαπηφηεηα
Γηαδηθαζία:
Σν ηακεέν ηνπ πδξνζεξαπεπηεξένπ εθδέδεη κε ηελ επέδεημε ηεο ηαπηφηεηαο δηαηαθηηθά δσξεΪλ
ινχζεο αληέ εηζηηεξένπ. Γηα θΪζε ινχζε εθδέδεηαη μερσξηζηά δηαηαθηηθά.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ψξαο ινχζεο ξπζκέδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκΫξα.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Δ.Ο.Σ.: http://www.eot.gr

8.11
Απαιιαγά θαηαβνιάο ηνπ 50% επέ ηνπ βαζηθνχ ινπηξηθνχ δηθαηψκαηνο

Φνξέαο: Δ.Ο.Σ.- Δ.Σ.Α.
Θεζκηθφ Πιαίζην: Απφθαζε αξηζκ. 531887/1984
Πξνυπνζέζεηο:
ΑλΪπεξα κΫιε ηεο εζληθάο αληέζηαζεο
Γηθαηνινγεηηθά:
ΑπνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηεο αλαπεξέαο θαη ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο.
Γηαδηθαζία:
Σν ηακεέν ηνπ πδξνζεξαπεπηεξένπ εθδέδεη κε ηελ επέδεημε ησλ πην πΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ
ζρεηηθά δηαηαθηηθά γηα θΪζε ινχζε.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Δ.Ο.Σ.: http://www.eot.gr

8.12
Υνξάγεζε δειηέσλ ζεΪκαηνο, θαιιηηερληθψλ
εθδειψζεσλ θαη δειηέσλ ζεξηλψλ θηλεκαηνγξΪθσλ
Φνξέαο: Οξγαληζκφο Δξγαηηθάο Δζηέαο
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ν.678/77,Ν.2224/94 Ϊξζξν 20 θαη ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθάο Δζηέαο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
1.Υεηκεξηλά ζεαηξηθά πεξένδνο (ΓεθΫκβξηνο - ΜΪηνο)
2.Θεξηλά Θεαηξηθά πεξένδνο (Ηνχιηνο - επηΫκβξηνο)
Πξνυπνζέζεηο:
Αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67% (αλεμαξηάησο θαηαβνιάο εηζθνξΪο ππΫξ ηνπ Ο.Δ.Δ.).
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηνπο αλαζθΪιηζηνπο:
• Γλσκαηεχζεηο Α/βΪζκησλ ά Β/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ν.Α. ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ Δ..Τ., απφ ηηο
νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
• Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ,
φζσλ Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
2. Γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο:
• ΒηβιηΪξην αζζελεέαο (αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ζεσξεκΫλν).
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
• Γλσκαηεχζεηο Α/βΪζκησλ ά Β/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ν.Α. ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ Δ..Τ. απφ ηηο
νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ,
φζσλ Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
Γηαδηθαζία:
Πξηλ απφ θΪζε ζεαηξηθά πεξένδν ν Οξγαληζκφο πξνβαέλεη ζε αλαθνηλψζεηο απφ ηα ΜΫζα

Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο.
Με ηελ πξνζθφκηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ρνξεγεέηαη ε παξνρά ακΫζσο.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Ο.Δ.Δ.: http://www.oee.gr
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Υνξάγεζε «ΚΪξηαο Πνιηηηζκνχ»

Φνξέαο: Οξγαληζκφο Πξνβνιάο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ (Ο.Π.Δ.Π.)Α.Δ.
Θεζκηθφ Πιαίζην:
Κ.Τ.Α. ΓΗΑΓΠ/Δ/22240 (Φ.Δ.Κ. 1705/Β΄/19-11-03),
Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/208/65308 (Φ.Δ.Κ.1786/Β΄/2-12-03),
Κ.Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 (Φ.Δ.Κ.1970/Β΄/31-12-03),
Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15055 (Φ.Δ.Κ. 423/Β΄/2-3-04).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
Ζ ηζρχο ηεο «ΚΪξηαο Πνιηηηζκνχ» αλαλεψλεηαη, απηφκαηα, αλΪ εμΪκελν.
Πξνυπνζέζεηο:
Γηθαηνχρνη ηεο «ΚΪξηαο Πνιηηηζκνχ» εέλαη ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα (κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ),
θαζψο θαη Ϋλαο ζπλνδφο γηα θΪζε ηπθιφ, Ϊηνκν κε λνεηηθά πζηΫξεζε ά Ϊηνκν κε αλαπεξηθφ ακαμέδην.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθέεο.
• Φσηνηππέα ηεο αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο.
• Βεβαέσζε αλαπεξέαο (κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ), απφ αλαγλσξηζκΫλε απφ ην λφκν Δπηηξνπά.
• Γάισζε αλΪγθεο ζπλνδνχ, εθ'φζνλ απαηηεέηαη.
Γηαδηθαζία:
Οη δηθαηνχρνη ηεο «ΚΪξηαο Πνιηηηζκνχ» ππνβΪιινπλ ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ ζηα ΚΫληξα
ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) θαη ζπκπιεξψλνπλ θαη ην αληέζηνηρν Ϋληππν αέηεζεο.
Σν Κ.Δ.Π. δηαβηβΪδεη ηελ αέηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ., φπνπ θαηαρσξέδεηαη θαη εθδέδεηαη ε «ΚΪξηα Πνιηηηζκνχ», ε νπνέα ηαρπδξνκεέηαη απεπζεέαο ζην δηθαηνχρν, ζηε
δηεχζπλζε πνπ Ϋρεη δειψζεη, καδέ κε Ϋλα ελεκεξσηηθφ Ϋληππν.
Ζιεθηξνληθά
Γηεχζπλζε
http://www.hch.culture.gr
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Οξγαληζκνχ

Πξνβνιάο

Διιεληθνχ

Πνιηηηζκνχ:

Υνξάγεζε δειηέσλ αγνξΪο βηβιέσλ

Φνξέαο: Οξγαληζκφο Δξγαηηθάο Δζηέαο (O.E.E.)
Θεζκηθφ Πιαίζην:
Ν.678/77, Ν.2224/94 Ϊξζξν 20 θαη ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθάο
Δζηέαο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
Σα δειηέα αγνξΪο βηβιέσλ ηζρχνπλ, πεξέπνπ, γηα Ϋλα εμΪκελν.
Πξνυπνζέζεηο:
Αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67% (αλεμαξηάησο θαηαβνιάο εηζθνξΪο ππΫξ ηνπ Ο.Δ.Δ.).

Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηνπο αλαζθΪιηζηνπο:
• Γλσκαηεχζεηο Α/βΪζκησλ ά Β/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ν.Α. ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ Δ..Τ. απφ ηηο
νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
• Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ,
φζσλ Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
2. Γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο:
• ΒηβιηΪξην αζζελεέαο (αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ζεσξεκΫλν).
• Αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα.
• Γλσκαηεχζεηο Α/βΪζκησλ ά Β/βΪζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ν.Α. ά Ϊιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ά Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ ά ΜνλΪδσλ ηνπ Δ..Τ. απφ ηηο
νπνέεο πξνθχπηνπλ παζάζεηο πνπ επηθΫξνπλ αλαπεξέα έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 67%.
• Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξέαο (θαη ησλ δχν ζπδχγσλ,
φζσλ Ϋρνπλ απηνηειΫο δηθαέσκα ιάςεο ησλ παξνρψλ).
Παξαηεξήζεηο:
Ζ ρνξάγεζε ησλ δειηέσλ απηψλ εέλαη ζε εηάζηα βΪζε θαη αθνξΪ ζηελ αγνξΪ βηβιέσλ ςπραγσγηθνχ πεξηερνκΫλνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, πιελ ησλ ζρνιηθψλ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε Ο.Δ.Δ.: http://www.oee.gr
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Οηθνλνκηθά ελέζρπζε γΪκνπ

Φνξέαο: Σακεέν Αξσγάο Αλαπάξσλ ΘπκΪησλ ΠνιΫκνπ (ΣΑΑΘΠ)
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ϊξζξ.21 Ν. 1043/80
Γηθαηνχρνη:
α) ΘπγαηΫξεο αλαπάξσλ πνιΫκνπ νπιηηψλ.
β) ΘπγαηΫξεο ιακβαλφλησλ πνιεκηθά ζχληαμε ζπκΪησλ πνιΫκνπ νπιηηψλ.
γ) ΑδειθΫο αγΪκσλ αλαπάξσλ πνιΫκνπ νπιηηψλ.
δ) πληαμηνδνηνχκελεο αδειθΫο θνλεπζΫλησλ νπιηηψλ θαη ζαλφλησλ αλαπάξσλ πνιΫκνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε δηθαηνχρνπ ζχκαηνο πνιΫκνπ κε πιάξε ζηνηρεέα.
• Πηζηνπνηεηηθφ πιάξνπο νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο παηξηθάο νηθνγΫλεηαο ηεο λπκθεπζεέζαο. ΔΪλ πξφθεηηαη γηα αδειθά αλαπάξνπ ά θνλεπζΫληα, λα αλαγξΪθεηαη εΪλ εέλαη Ϋγγακε ά
Ϊγακε. ε πεξέπησζε, πνπ εέλαη Ϋγγακε, λα αλαγξΪθεηαη, εΪλ Ϋρεη ηΫθλα, ηα νλφκαηΪ ηνπο θαη ην
Ϋηνο γΫλλεζάο ηνπο.
ΠξνθεηκΫλνπ γηα ζεηΪ ηΫθλα λα αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο θαη ε ρξνλνινγέα ηεο πηνζεζέαο, θαζψο θαη ην Ϋηνο γΫλλεζάο ηνπο.
• Λεμηαξρηθά πξΪμε γΪκνπ.
• Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηεο λπκθεπζεέζαο δηθαηνχρνπ, ζεσξεκΫλε γηα ην
γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ νπνηαδάπνηε Γηνηθεηηθά Αξρά ά Κ.Δ.Π., κε ηελ νπνέα λα δειψλνληαη
ηα εμάο:
«ηη δελ Ϋιαβε, νχηε δηθαηνχηαη λα ιΪβεη νηθνλνκηθά ελέζρπζε ιφγσ γΪκνπ απφ Ϊιιε πεγά

δεκνζένπ θνξΫα ά νξγαληζκνχ ά αζθαιηζηηθνχ Σακεένπ.»
ΔΪλ θαηαβιάζεθαλ, βεβαέσζε ηνπ θαηαβιεζΫληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ην νπνέν ζα εθπέπηεη
απφ ην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη απφ ην ΣΑΑΘΠ.
• Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν 1599/1986 ηνπ αλΪπεξνπ παηΫξα γηα ηηο δηθαηνχρεο ζπγαηΫξεο ά
ηνπ Ϊγακνπ αλΪπεξνπ αδειθνχ, φηαλ εέλαη ελ δσά, ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ
νπνηαδάπνηε Γηνηθεηηθά Αξρά ά Κ.Δ.Π., κε ηελ νπνέα λα βεβαηψλεη φηη: «εμαθνινπζεέ λα ιακβΪλεη
ζχληαμε σο ΑλΪπεξνο ά Θχκα ΠνιΫκνπ, Αξηζκφ Μεηξψνπ θαη φηη ζηε ζχληαμά ηνπ γέλεηαη θξΪηεζε 2% ππΫξ ηνπ ΣΑΑΘΠ.».
• Αληέγξαθν δηθαζηηθάο απφθαζεο δηΪιπζεο πξψηνπ γΪκνπ (δηαδεπθηάξην) κε πιάξε ζηνηρεέα πξψηνπ ζπδχγνπ θαη εκεξνκελέα ηΫιεζεο γΪκνπ, εΪλ πξφθεηηαη γηα δεχηεξν γΪκν ηεο λπκθεπζεέζαο δηθαηνχρνπ.
• Αληέγξαθν δηθαζηηθάο απφθαζεο ά ζπκβνιαηνγξαθηθάο πξΪμεο γηα ηα ζεηΪ ηΫθλα πνπ δηθαηνχληαη ηελ νηθνλνκηθά ελέζρπζε ιφγσ γΪκνπ.
• Πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθάο ΓΛ ΚξΪηνπο.
• Δθθαζαξηζηηθφ απφθνκκα ζπληαμηνδφηεζεο πξνεγνχκελνπ κάλα πνπ λα θαέλεηαη φηη γέλνληαη θξαηάζεηο 2% ππΫξ ΣΑΑΘΠ.
Παξαηεξήζεηο:
Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη ά απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ ζην ΣΑΑΘΠ (νδφο Γξηβαέσλ θ΄ Γειθψλ 5, Σ.Κ. 10680, Αζάλα).
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Γηνξηζκφο ζεξαπαηλέδαο

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο
Θεζκηθφ Πιαίζην:Ν. 571/77 θαη Γλσκνδφηεζε Ννκηθάο Γηεχζπλζεο ΤΔΘΑ αξηζκ. 786/1987
Υξφλνο ηζρχνο παξνρήο: Αφξηζηνο.
Πξνυπνζέζεηο:
α) ΑλΪπεξνη ΠνιΫκνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ.
β) ΑλΪπεξνη Δηξεληθάο Πεξηφδνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ, νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη Ϋλεθα ηεο Τπεξεζέαο ηνπο.
γ) ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο (΄ιεο νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξέεο πξΫπεη λα ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Γ.Λ.Κ. κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 100%).
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε.
• ΠξΪμε Καλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ.
• Δλεκεξσηηθφ εκεέσκα Γ.Λ.Κ. ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
• ΓλσκΪηεπζε ΑΤΔ ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη Ϋρνπλ αλΪγθε ζεξαπαηλέδαο.
• Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ Παξνράο Τπεξεζηψλ κεηαμχ αλαπάξνπ θαη πξνηεηλφκελεο ζεξαπαηλέδαο, ππνγεγξακκΫλν, απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο .
εκείσζε:
Οη Αμ/θνέ (ΠΓ) επεηδά, δελ ζπληαμηνδνηνχληαη, ππνβΪιινπλ αληέ ηεο ΠξΪμεο χληαμεο ηνπ
Γ.Λ.Κ., γλσκΪηεπζε αξκφδηαο Τγ/θάο Δπηηξνπάο, κε ηελ νπνέα θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη θαη αληέ ηνπ
ελεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο Γ.Λ.Κ., αλαιπηηθφ θχιιν κηζζνδνζέαο.
Γηαδηθαζία:

Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη απφ ηνλ αλΪπεξν ζηε ΓΔΠΑΘΑ, πξνθεηκΫλνπ λα γέλνπλ νη απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο γηα Ϋγθξηζε πξφζιεςεο ηεο ζεξαπαηλέδαο απφ ΤΔΘΑ.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: Γχν κάλεο.
Παξαηεξήζεηο:
Γηα ηελ Ϋθδνζε γλσκΪηεπζεο απφ ΑΤΔ ε παξαπνκπά ηνπ αλαπάξνπ γέλεηαη απφ ηελ ΓΔΠΑΘΑ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο: http://www.mod.gr

8.17
Υνξάγεζε Ϊδεηαο εθκεηΪιιεπζεο πεξηπηΫξσλ. Υνξάγεζε Ϊδεηαο εθκεη/ζεο
θπιηθεέσλ (πνπ ζηεγΪδνληαη ζε δεκφζηα θηέξηα)
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο/ΓΔΠΑΘΑ/Σκάκα ΑΘΠ
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ν.Γ. 1044/71, Ν. 1043/80, Ν.3036/2002.
Γηθαηνχρνη:
α) ΑλΪπεξνη θαη Θχκαηα πνιΫκνπ.
β) ΑλΪπεξνη θαη Θχκαηα Δηξεληθάο πεξηφδνπ Ν. 1370/44.
γ) ΑλΪπεξνη θαη Θχκαηα Αγσληζηψλ Δζληθάο Αληέζηαζεο.
δ) ΑλΪπεξνη Αληηδηθηαηνξηθνχ Αγψλα Ν.1543/85.
ε) ΑλΪπεξνη θαη Θχκαηα Αγσληζηψλ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Ν.1863/89.
ζη)ΑλΪπεξνη θαη Θχκαηα ΠνιΫκνπ ΑκΪρνπ Πιεζπζκνχ Ν.812/43.
(΄ινη νη αλσηΫξσ εέλαη δηθαηνχρνη, εθφζνλ ιακβΪλνπλ πνιεκηθά ά ζηξαηησηηθά ζχληαμε απφ
ην Γελ. Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο).
Πξνυπνζέζεηο:
• 10εηάο κφληκε θαηνηθέα ζηνλ ηφπν γηα ηνλ νπνέν δεηνχλ ηελ Ϊδεηα εθκεηΪιιεπζεο πεξηπηΫξνπ.
• Να κελ ππεξεηεέ κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε ζην Γεκφζην, Ννκ. Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ
ά Οξγαληζκφ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο ά ΣξΪπεδα ά Γεκφζηα Δπηρεέξεζε θαη Οξγαληζκφ Κνηλάο
ΧθΫιεηαο ά λα ιακβΪλεη ζχληαμε ιφγσ ππεξεζέαο ζ΄ απηΪ.
• Να κελ Ϋρεη πιΫνλ ηεο πνιεκηθάο ζχληαμεο θαη ηεο ηδηνθαηνέθεζεο εηζνδάκαηα, πνπ ππεξβαέλνπλ ην εθΪζηνηε αθνξνιφγεην πνζφ γηα ζπληΪμεηο (γηα ην Ϋηνο 2005 αλΫξρεηαη ζε 11.000
επξψ).
• Να κελ Ϋρεη παξαηηεζεέ ά ζηεξεζεέ, ζπλεπεέα αλΪθιεζεο κε ππαηηηφηεηΪ ηνπ, ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηΪιιεπζεο πεξηπηΫξνπ, θπιηθεένπ εληφο ηεο πξν ηεο αέηεζεο, λΫαο παξαρψξεζεο
3εηέαο.
Παξαηεξήζεηο:
Γελ δηθαηνχληαη αδεέαο θπιηθεένπ, αιιΪ, κφλν πεξηπηΫξνπ:
α)Σα Θχκαηα Δηξεληθάο Πεξηφδνπ Ν.1370/44.
β)Οη ΑλΪπεξνη θαη Θχκαηα Αγσληζηψλ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Ν.1863/89.
γ) Οη ΑλΪπεξνη θαη ηα Θχκαηα ΠνιΫκνπ ΑκΪρνπ Πιεζπζκνχ Ν.812/43.
Οη παξνρά απηά ρνξεγεέηαη απφ ηελ θαηΪ ηφπν αξκφδηα Ννκαξρέα.

Γηα ινηπΫο δηεπθξηλάζεηο νη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπο.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο: http://www.mod.gr

8.18
Υνξάγεζε Ϊδεηαο ιηαληθάο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ν. Γ. 1044/71, Ν. 1043/80
Γηθαηνχρνη:
α) ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ,
β) ΑλΪπεξνη Δηξεληθάο πεξηφδνπ Ν. 1370/44,
γ) ΑλΪπεξνη ΑγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο,
δ) Θχκαηα ΠνιΫκνπ,
ε) Θχκαηα Δηξεληθάο πεξηφδνπ Ν. 1370/44.
(΄ινη νη αλσηΫξσ εέλαη δηθαηνχρνη, εθφζνλ ιακβΪλνπλ πνιεκηθά ζχληαμε απφ ην Γελ. Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο).
ζη) Καη΄ εμαέξεζε: 1. Ηδηψηεο κε δηαξθά αλαπεξέα. 2. Ηδηψηεο.
Πξνυπνζέζεηο:
5εηάο κφληκε θαηνηθέα, ζηνλ ηφπν πνπ πξφθεηηαη λα αζθάζνπλ ην επΪγγεικα ηνπ θαπλνπψινπ.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ παξνρά απηά ρνξεγεέηαη απφ ηελ θαηΪ ηφπν αξκφδηα Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε. Γηα ινηπΫο δηεπθξηλάζεηο νη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε ηνπ
ηφπνπ θαηνηθέαο ηνπο.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο: http://www.mod.gr

8.19

ρνιΪδνληα Πεξέπηεξα

Φνξέαο: Σακεέν Αξσγάο Αλαπάξσλ θαη ΘπκΪησλ ΠνιΫκνπ (ΣΑΑΘΠ)
Θεζκηθφ Πιαίζην: Ϊξζξ.17 Ν.Γ.1044/71
Πξνυπνζέζεηο:
Σξεηο (3) κάλεο κεηΪ ην ζΪλαην ηνπ δηθαηνχρνπ Αλαπάξνπ ά Θχκαηνο ΠνιΫκνπ Ϊδεηαο εθκεηΪιιεπζεο πεξηπηΫξνπ ά θπιηθεένπ, ην Σακεέν Αξσγάο Αλαπάξσλ θαη ΘπκΪησλ ΠνιΫκνπ ππεηζΫξρεηαη ζηα δηθαηψκαηΪ ηνπ κΫρξη λα παξαρσξεζεέ ε Ϊδεηα απφ ηε Ννκαξρέα ζε Ϊιιν δηθαηνχρν.
Ο ελνηθηαζηάο ά φπνηνο Ϊιινο εθκεηαιιεχεηαη ηελ Ϊδεηα πεξηπηΫξνπ ά θπιηθεένπ νθεέιεη ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ λα πξνζθνκέζεη ά λα απνζηεέιεη ηαρπδξνκηθΪ ζην ΣΑΑΘΠ ζηε
Γηεχζπλζε Γξηβαέσλ & Γειθψλ 5, Σ.Κ. 10680 Αζάλα, ηα θαησηΫξσ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αληέγξαθν ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ εθκέζζσζεο ηνπ πεξηπηΫξνπ ά αέηεζε γηα Ϊδεηα
ζπλΫρηζεο ηεο εθκεηΪιιεπζεο, ζε πεξέπησζε πνπ δελ εέρε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ.
• Λεμηαξρηθά πξΪμε ζαλΪηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ.
Δπέζεο, κεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηνπ ηξηκάλνπ απφ ην ζΪλαην ηνπ δηθαηνχρνπ λα θαηαζΫηεη ηα

κηζζψκαηα ζηνλ ππ. αξηζκ. 26555/3 ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΑΑΘΠ ζηελ ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο.

8.20
΄Ηδξπζε θαη Λεηηνπξγέα ΚΫληξσλ Τπνζηάξημεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο ησλ ΑκεΑ
Φνξέαο: Οξγαληζκνέ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
Θεζκηθφ Πιαίζην: ΠΓ 4-10/1995, Ϊξζξν 24 πεξδ΄(ΦΔΚ 231Α )
ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ΚΫληξσλ Τπνζηάξημεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξέα, θαζψο θαη ε κειΫηε θαη εθαξκνγά
θνηλσληθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ πνιηηψλ απηψλ.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & ΑπνθΫληξσζεο: http://www.ypes.gr
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.: http://www.kedke.gr

8.21
Γηεπθνιχλζεηο θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηνπ εθινγηθνχ
δηθαηψκαηνο
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο
Θεζκηθφ Πιαίζην: ΠΓ 351/2003, Ϊξζξν 83 παξ. 3 (ΦΔΚ 316 Α)
ΠαξΫρεηαη ην δηθαέσκα ζηνπο πνιέηεο κε ζσκαηηθά αλαπεξέα, θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο, λα απεπζχλνληαη ζηνλ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν ά ζε κΫινο ηεο Δθνξεπηηθάο Δπηηξνπάο, νη νπνένη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο πνιέηεο απηνχο θαηΪ ηελ ςεθνθνξέα.
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & ΑπνθΫληξσζεο: http://www.ypes.gr

ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ, ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΑΛΛΔ
ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
9.1.
EηδηθΫο Ϊδεηεο ππαιιάισλ ηνπ Γεκνζένπ, ΝΠΓΓ & ΟΣΑ πνπ εέλαη ΄Αηνκα κε
Αλαπεξέα.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 50 παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ λ.3528/2007 (ΦΔΚ26Α΄9/2/07).
• ΤπΪιιεινη πνπ πΪζρνπλ ά Ϋρνπλ ζχδπγν ά ηΫθλν πνπ πΪζρεη απφ λφζεκα, ην νπνέν απαηηεέ ηαθηηθΫο κεηαγγέζεηο αέκαηνο ά ρξάδεη πεξηνδηθάο λνζειεέαο, δηθαηνχληαη εηδηθά Ϊδεηα κε απνδνρΫο

Ϋσο εέθνζη δχν (22) εξγΪζηκεο εκΫξεο ην ρξφλν, επηπιΫνλ ηεο θαλνληθάο αδεέαο ηνπο. Σα αλσηΫξσ
λνζάκαηα θαζνξέδνληαη κε Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα, πνπ εθδέδεηαη κεηΪ απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο.
• ΤπΪιιεινη πνπ Ϋρνπλ ηΫθλα πνπ πΪζρνπλ απφ βαξηΪ λνεηηθά ζηΫξεζε ά ζχλδξνκν Down
δηθαηνχληαη ηελ αλσηΫξσ Ϊδεηα ησλ 22 εξγΪζηκσλ εκεξψλ.
• ΤπΪιιεινη κε πνζνζηφ αλαπεξέαο πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη Ϊλσ δηθαηνχληαη απφ ηελ
ππεξεζέα θΪζε εκεξνινγηαθφ Ϋηνο, Ϊδεηα κε απνδνρΫο Ϋμη (6) εξγΪζηκσλ εκεξψλ, επηπιΫνλ ηεο
θαλνληθάο αδεέαο ηνπο.

9.2.
ΜεησκΫλν σξΪξην εξγαζέαο ππαιιάισλ ηνπ Γεκνζένπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ πνπ
εέλαη ΄Αηνκα κε Aλαπεξέα ά Ϋρνπλ παηδηΪ κε αλαπεξέα ά ζχδπγν κε αλαπεξέα.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν.2527/1997 Ϊξζξν 16 παξ.4 θαη 5(ΦΔΚ 806Α) ΠΓ/193/1998 Ϊξζξν 5 (ΦΔΚ 84Α),
Ν.3528/2007 (ΦΔΚ 26Α΄9/2/07), Ϊξζξν 53 παξ.2.
• Οη ηαθηηθνέ ππΪιιεινη θαη νη ππΪιιεινη κε ζρΫζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ ανξέζηνπ
ρξφλνπ ηνπ Γεκνζένπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ πνπ Ϋρνπλ παηδηΪ κε πλεπκαηηθά, ςπρηθά ά ζσκαηηθά
αλαπεξέα ά ζχδπγν κε αλαπεξέα 100% ηνλ νπνέν ζπληεξνχλ δηθαηνχληαη κεησκΫλν σξΪξην εξγαζέαο θαηΪ κέα (1) ψξα ηελ εκΫξα κε απνδνρΫο, εθφζνλ ε αλαπεξέα ησλ παηδηψλ εέλαη Ϊλσ ηνπ
67% θαη βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο.
• Οη ηπθινέ ά παξαπιεγηθνέ - ηεηξαπιεγηθνέ ππΪιιεινη ηνπ Γεκνζένπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, δηθαηνχληαη κεησκΫλν σξΪξην εξγαζέαο θαηΪ κέα (1) ψξα ηελ εκΫξα κε απνδνρΫο.
• Οη ηπθινέ ηειεθσλεηΫο ηνπ Γεκνζένπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ δηθαηνχληαη κεησκΫλν σξΪξην θαηΪ
δχν (2) ψξεο ηελ εκΫξα, κε απνδνρΫο.
• ΤπΪιιεινη - γνλεέο πνπ εέλαη Ϊγακνη ά ράξνη ά δηαδεπγκΫλνη ά Ϋρνπλ αλαπεξέα 67% θαη
Ϊλσ, ην θαηΪ κέα ψξα κεησκΫλν σξΪξην γηα ηΫθλα απφ δχν (2) Ϋσο ηεζζΪξσλ (4) εηψλ πνπ δηθαηνχληαη ην ιακβΪλνπλ πξνζαπμεκΫλν θαηΪ Ϋμη (6) κάλεο ά αλ δελ θΪλνπλ ρξάζε ηνπ κεησκΫλνπ
σξαξένπ, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελλεΪκελε Ϊδεηα αλαηξνθάο ηφηε ε Ϊδεηα ησλ ελλΫα (9) κελψλ
κε απνδνρΫο πνπ δηθαηνχληαη πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ Ϋλα (1) κάλα.
Αλ ε ζχδπγνο ηνπ ππαιιάινπ πνπ Ϋρεη αλαπεξέα 67%, δελ εξγΪδεηαη ά δελ αζθεέ νπνηνδάπνηε επΪγγεικα, ν ζχδπγνο δελ δηθαηνχηαη λα θΪλεη ρξάζε ησλ αλσηΫξσ δηεπθνιχλζεσλ, εθηφο αλ
ιφγσ ζνβαξάο πΪζεζεο ά βιΪβεο θξηζεέ φηη ε ζχδπγνο εέλαη αλέθαλε λα αληηκεησπέδεη ηηο αλΪγθεο
αλαηξνθάο ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα κε βεβαέσζε ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο,
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνέαο ππΪγεηαη ν ππΪιιεινο.

9.3.
Απφζπαζε δεκνζέσλ ππαιιάισλ - γνλΫσλ παηδηψλ
κε αλαπεξέα.

Θεζκηθφ πιαίζην: λ.3230/2004, Ϊξζξν 12 (ΦΔΚ 44 η.Α΄ 11-2-04)
• Μφληκνη ππΪιιεινη θαη ππΪιιεινη κε ζρΫζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ ανξέζηνπ ρξφλνπ,
πνπ εέλαη γνλεέο ά Ϋρνπλ ηελ επηκΫιεηα αηφκσλ κε αλαπεξέα, ηα νπνέα θνηηνχλ ζε ζρνιΫο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, εθφζνλ δελ ππΪξρεη δπλαηφηεηα κεηαγξαθάο ζε Ϊιιε ζρνιά ηξηηνβΪζκηαο
εθπαέδεπζεο, ε νπνέα εδξεχεη ζηελ πφιε φπνπ ππεξεηεέ ν γνλΫαο ά ν Ϋρσλ ηελ επηκΫιεηα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξέα, κπνξνχλ λα απνζπψληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζέεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη
β΄ βαζκνχ, ζηηο πφιεηο φπνπ ζπνπδΪδνπλ ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην
ρξφλν θνέηεζεο θαη κΫρξη δχν (2) ην πνιχ εμΪκελα κεηΪ ηε ιάμε ηνπο.

9.4.

ΜεηΪηαμε ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ ηνπ Γεκνζένπ.
Θεζκηθφ πιαίζην:λ.1586/1986, Ϊξζξν 16 παξ. 4 (ΦΔΚ 37 η.Α΄1986).

• Σπθινέ ππΪιιεινη θιΪδσλ ηειεθσλεηψλ ηνπ Γεκνζένπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ, θΪηνρνη
ηππηθνχ πξνζφληνο θαηεγνξέαο ΣΔ ά ΠΔ, κεηαηΪζζνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ζε
ζΫζεηο θιΪδσλ ηεο θαηεγνξέαο ΣΔ ά ΠΔ, αληέζηνηρα, ρσξέο κεηαβνιά ησλ θαζεθφλησλ πνπ αζθνχλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο, νη ηπθινέ ππΪιιεινη πξΫπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εξγΪδνληαη.

9.5.
ΔηδηθΫο Ϊδεηεο ζε ππαιιάινπο ηνπ ΟΣΔ πνπ εέλαη ΄Αηνκα κε Αλαπεξέα.
Θεζκηθφ πιαίζην: Δγθχθιηνο ΟΣΔ αξηζκ.43/27/11-2-93 Κεθ.Γ΄ παξ.12 θαη 14.
• Οη ππΪιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ πΪζρνπλ ά Ϋρνπλ παηδέ πνπ πΪζρεη απφ λφζεκα πνπ
απαηηεέ ηαθηηθΫο κεηαγγέζεηο, δηθαηνχληαη θΪζε εκεξνινγηαθφ Ϋηνο Ϊδεηα εέθνζη δχν (22) εξγΪζηκσλ
εκεξψλ κε απνδνρΫο, επηπιΫνλ ηεο θαλνληθάο αδεέαο ηνπο.
• Οη ππΪιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ Ϋρνπλ πξνζιεθζεέ κε ηνλ λ.2643/98 θαη Ϋρνπλ αλαπεξέα πΪλσ απφ 50%, δηθαηνχληαη θΪζε εκεξνινγηαθφ Ϋηνο Ϊδεηα Ϋμη (6) εξγΪζηκσλ εκεξψλ κε
απνδνρΫο, επηπιΫνλ ηεο θαλνληθάο αδεέαο ηνπο.

9.6.
ΜεηαζΫζεηο ππαιιάισλ ηνπ ΟΣΔ πνπ εέλαη ΄Αηνκα κε Αλαπεξέα
Θεζκηθφ πιαίζην: Δγθχθιηνο ΟΣΔ αξηζκ.91132/718912/8-11-99
• Οη ππΪιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εέλαη Άηνκα κε αλαπεξέα θαη Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο πΪλσ απφ 67% δελ κεηαηέζεληαη εθηφο ηνπ λνκνχ, ζηνλ νπνέν ηνπνζεηάζεθαλ, εθηφο αλ ππνβΪινπλ ζρεηηθά αέηεζε.

9.7.
EμππεξΫηεζε Αηφκσλ κε Αλαπεξέα ζε φιεο ηηο Τπεξεζέεο ηεο Διιεληθάο
Αζηπλνκέαο .

Θεζκηθφ πιαίζην: Δγθχθιηνο 7011/10/27/-λδ/2-12-2000, ηνπ Τπνπξγεένπ Γεκφζηαο ΣΪμεο.
Ζ εμππεξΫηεζε πεξηιακβΪλεη:
• Γηεπθφιπλζε ζηΪζκεπζεο ησλ νρεκΪησλ ηνπο πιεζένλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαηαζηεκΪησλ.
• ΔμαζθΪιηζε πξφζβαζεο ζηα θαηαζηάκαηα ησλ αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
• Πξνηεξαηφηεηα εμππεξΫηεζεο θαη δηΪζεζε θαζηζκΪησλ θαηΪ ην ρξφλν παξακνλάο ηνπο.
• Αλαδάηεζε θαηΪιιεισλ αηφκσλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλέαο ηνπο κε ηελ Τπεξεζέα.
• ΓηΪζεζε ραξηνζάκσλ θιπ ζηνλ έδην ρψξν, ψζηε λα κελ κεηαθηλνχληαη εληφο ηνπ θαηαζηάκαηνο ηεο Τπεξεζέαο.
• Άκεζε ρνξάγεζε βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ.
• Δπέδνζε ησλ σο Ϊλσ βεβαηψζεσλ ζηελ θαηνηθέα ηνπο, εθφζνλ ηνχην επηβΪιιεηαη.
• Έθδνζε δειηέσλ ηαπηφηεηαο θαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο ζηελ θαηνηθέα ηνπο, φηαλ
εέλαη αδχλαηε ε κεηαθέλεζά ηνπο.
• Λάςε θαηαζΫζεσλ θαη δηελΫξγεηα Ϊιισλ πξναλαθξηηηθψλ πξΪμεσλ ζηελ θαηνηθέα ηνπο γηα
ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο.
• ΔγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα εηδηθψλ ζπζηεκΪησλ επηθνηλσλέαο.

9.8.

EμΫηαζε Αηφκσλ κε Αλαπεξέα σο καξηχξσλ.
Θεζκηθφ πιαίζην: Κψδηθαο Πνηληθάο Γηθνλνκέαο, Ϊξζξν 215.

• ηελ θαηνηθέα ηνπο εμεηΪδνληαη νη κΪξηπξεο πνπ ιφγσ αζζΫλεηαο ά γεξαηεηψλ δελ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζην αθξναηάξην.

9.9.
Πξφζζεηε Ϊδεηα 30 εκεξψλ, εηεζέσο, κε πιάξεηο απνδνρΫο ζηνπο εξγαδφκελνπο αλαπάξνπο πνπ εγθξέλνληαη γηα Λνπηξνζεξαπεέα ά Αεξνζεξαπεέα.
Θεζκηθφ πιαίζην: ΑΝ. 1324/49 (Ϊξζξν 53) θαη Δγθχθιηνο Τπνπξγεένπ Δζληθάο Άκπλαο
Γηθαηνχρνη:
• ΑλΪπεξνη πνιΫκνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ.
• ΑλΪπεξνη Δηξεληθάο πεξηφδνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ, νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη Ϋλεθα ηεο Τπεξεζέαο ηνπο.
• ΑλΪπεξνη ΑγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• ΓλσκΪηεπζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Ννκνχ ηνπο, βΪζεη ηεο νπνέαο εγθξέζεθε ε
Λνπηξνζεξαπεέα ά Αεξνζεξαπεέα.
• Αλαπεξηθά ηαπηφηεηα.
Γηαδηθαζία:
• Ζ γλσκΪηεπζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο θαη ε αλαπεξηθά ηαπηφηεηα επηδεηθλχνληαη
ζην αξκφδην γξαθεέν ηεο ΓΔΠΑΘΑ θαη ακΫζσο ρνξεγεέηαη ε βεβαέσζε γηα ηελ πξφζζεηε Ϊδεηα,
ηελ νπνέα, ελ ζπλερεέα, πξνζθνκέδνπλ ζηελ Τπεξεζέα πνπ εξγΪδνληαη.

9.10.
Αλαβνιά θαηΪηαμεο ζηηο Έλνπιεο ΓπλΪκεηο γηα ιφγνπο πγεέαο.
Θεζκηθφ πιαίζην: λ.3421/2005 (ΦΔΚ 302 η.Α΄).
ΑλαβΪιιεηαη ε εθπιάξσζε ηεο ζηξαηησηηθάο ππνρξΫσζεο φζσλ θξέλεηαη φηη αδπλαηνχλ
πξνζσξηλΪ λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξΫσζε απηά γηα ιφγνπο πγεέαο. Ζ αλαβνιά κπνξεέ λα δηαξθΫζεη δχν Ϋηε ζπλνιηθΪ θαη κπνξεέ λα ρνξεγεέηαη θαη ηκεκαηηθΪ θαηΪ Ϋηε ά εμΪκελα.
Γηαδηθαζία:
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηε ρνξάγεζε αλάθεη ζηα εηδηθΪ ζηξαηνινγηθΪ ζπκβνχιηα θαη ζηηο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ. ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο αλαβνιάο νη ζηξαηεχζηκνη θαηαηΪζζνληαη κε ηελ πξψηε ππφρξεε Δθπαηδεπηηθά εηξΪ ηξαηεπζέκσλ Οπιηηψλ (ΔΟ).
Ζ πγεηνλνκηθά εμΫηαζε θαη επαλεμΫηαζε ησλ αλαθεξνκΫλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν,
γέλεηαη απφ ηηο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ. Ζ εμΫηαζε απηά κπνξεέ λα γέλεηαη θαη ρσξέο ηελ απηνπξφζσπε παξνπζέαζε ησλ παξαπεκπνκΫλσλ, εθφζνλ ζνβαξνέ ιφγνη πγεέαο δελ επηηξΫπνπλ ηε κεηαθέλεζά ηνπο ζηελ Ϋδξα ησλ επηηξνπψλ.

9.11.
ηξαηησηηθά ζεηεέα πιεζένλ ηεο θαηνηθέαο ησλ
αλαπάξσλ γνλΫσλ.
Θεζκηθφ πιαίζην: λ.3421/2005 (ΦΔΚ 302 η.Α΄).
Γηθαηνχρνη:
• Οη νπιέηεο πνπ Ϋρνπλ γνλΫα κε βαξηΪ θηλεηηθά αλαπεξέα, ηνπιΪρηζηνλ, ζε πνζνζηφ 67%
θαη Ϊλσ ά εέλαη ηπθιφο, κεηΪ απφ ηε βαζηθά εθπαέδεπζε, ππεξεηνχλ πιεζένλ ηεο θαηνηθέαο ησλ
γνλΫσλ ηνπο εθφζνλ ππΪξρεη κνλΪδα ά ζηελ πιεζηΫζηεξε κνλΪδα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλνηθνχλ κε ηνπο γνλεέο ηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
• ΗαηξηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ γηα ην γνλΫα κε αλαπεξέα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
• ηξαηησηηθά κνλΪδα

9.12.
Απαιιαγά απφ ηελ ππνρξΫσζε ζηξΪηεπζεο γηα ιφγνπο πγεέαο (Πξνζσξηλά ά
κφληκε).
Θεζκηθφ πιαίζην: λ.3421/2005 (ΦΔΚ 302 η.Α΄).
ΑπαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ζηξαηεχζηκεο ζηξαηησηηθάο ππνρξΫσζεο νξηζκΫλεο
θαηεγνξέεο ζηξαηεπζέκσλ θαη νπιηηψλ.
Γηθαηνχρνη:

• ζνη θξέλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο επηηξνπΫο ά ζπκβνχιηα ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ αθαηΪιιεινη γηα ζηξΪηεπζε γηα ιφγνπο πγεέαο.
• Ο ράξνο παηΫξαο ελφο, ηνπιΪρηζηνλ, δψληνο αλάιηθνπ ά αλέθαλνπ γηα θΪζε εξγαζέα Ϊγακνπ ηΫθλνπ, εθφζνλ επηζπκεέ.
• Ο παηΫξαο ελφο, ηνπιΪρηζηνλ, δψληνο αλάιηθνπ ά αλέθαλνπ γηα θΪζε εξγαζέα Ϊγακνπ ηΫθλνπ, ν νπνένο Ϋρεη ζχδπγν αλέθαλε γηα θΪζε εξγαζέα, εθφζνλ επηζπκεέ.
• Ο κφλνο ά ν κεγαιχηεξνο γηνο γνλΫσλ πνπ Ϋρνπλ πεζΪλεη, ν νπνένο Ϋρεη Ϋλα, ηνπιΪρηζηνλ,
Ϊγακν θαη αλάιηθν ά Ϊγακν θαη αλέθαλν γηα θΪζε εξγαζέα αδειθφ ά αδειθά, εθφζνλ επηζπκεέ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• ΗαηξηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα πγεέαο.
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο γηα φζνπο επηθαινχληαη ηελ ηδηφηεηα αδειθνχ,
γνλΫα ά ηΫθλνπ, πνπ εέλαη αλέθαλνο γηα εξγαζέα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:
• Αξκφδηεο γηα ηελ ρξάζε αθαηαιιειφηεηαο γηα ιφγνπο πγεέαο εέλαη νη ΤγεηνλνκηθΫο ΔπηηξνπΫο ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ.
• Αξκφδηα γηα ηελ θξέζε ηεο αληθαλφηεηαο ά κε γηα θΪζε εξγαζέα, φζσλ επηθαινχληαη αληθαλφηεηα γηα εξγαζέα, εέλαη ε πιεζηΫζηεξε ζηνλ ηφπν δηακνλάο ηνπο επηηξνπά απαιιαγψλ ηνπ
ηξαηνχ ΞεξΪο. ΔηδηθΪ, γηα ηνπο δηακΫλνληεο ζην λνκφ Αηηηθάο, αξκφδηα εέλαη ε Δπηηξνπά Απαιιαγψλ Αζελψλ (ΔΑΑ) ά ε ΑλσηΪηε Ναπηηθνχ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά (ΑΝΤΔ) ά ε ΑλσηΪηε Αεξνπνξηθά Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά (ΑΑΤΔ), εθφζνλ ν αηηψλ ηε κεηαθνξΪ ζηνπο ππφρξενπο κεησκΫλεο
ζηξαηεχζηκεο ζηξαηησηηθάο ππνρξΫσζεο αλάθεη ζην ηξαηφ ΞεξΪο, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ά ζηελ
Πνιεκηθά Αεξνπνξέα αληέζηνηρα.

9.13.
ΜεησκΫλε ζηξαηεχζηκε ζηξαηησηηθά ππνρξΫσζε γηα
ιφγνπο πγεέαο.
Θεζκηθφ πιαίζην: λ.3421/2005 (ΦΔΚ 302 η.Α΄).
ΜεησκΫλε ζηξαηεχζηκε ζηξαηησηηθά ππνρξΫσζε εθφζνλ επηζπκνχλ Ϋρνπλ, κεηαμχ ησλ Ϊιισλ, νη θαησηΫξσ θαηεγνξέεο νπιηηψλ:
1. ΔμΪκελεο δηΪξθεηαο.
Γηθαηνχρνη:
• Ο κφλνο ά κεγαιχηεξνο γηνο, ηνπ νπνένπ θαη νη δχν γνλεέο εέλαη αλέθαλνη γηα θΪζε εξγαζέα
ά Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο ά δηαηεινχλ ζε ρεξεέα.
• ΄Οζνη Ϋρνπλ ζχδπγν αλέθαλε γηα θΪζε εξγαζέα.
2. ΔλλεΪκελεο δηΪξθεηαο
Γηθαηνχρνη:
• Ο κφλνο ά κεγαιχηεξνο γηφο γνλΫα πνπ εέλαη αλέθαλνο γηα θΪζε εξγαζέα.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
• ΠηζηνπνηεηηθΪ πγεέαο ηα νπνέα απνδεηθλχνπλ ηελ αληθαλφηεηα γηα εξγαζέα.
Αξκφδηα Τπεξεζία:

• Αξκφδηα ζηξαηνινγηθΪ γξαθεέα.

ΑΘΛΖΣΗΜΟ
10.1.

Αζιεηηζκφο Aηφκσλ κε Αλαπεξέα

Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 2725/1999 Ϊξζξν 29 (Φ.Δ.Κ. 121 Α΄) φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ ζπκπιεξσζεέ θαη ηζρχεη κε
ηνπο Ν. 2947/2001 Ϊξζξν 18 παξ. 2, 3, 4, 5 (Φ.Δ.Κ. 228 Α΄), Ν. 3057/2002 Ϊξζξν 78 παξ. 7, 7β
(Φ.Δ.Κ. 239 Α΄), Ν. 3207/2003 Ϊξζξν 8 παξ. 15 (Φ.Δ.Κ. 302 Α΄), Π.Γ. 22/2004 Ϊξζξα 5 θαη 7
παξ. 1 (Φ.Δ.Κ. 16 Α΄), Ν. 3262/2004 Ϊξζξν 28 παξ. 3, 4, 5 (Φ.Δ.Κ. 173 Α΄).
Γεληθά
1. Ο Αζιεηηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα (ΑκεΑ) εέλαη Ϋλαο ηδηαέηεξνο ηνκΫαο Ϊζιεζεο, πνπ
ηειεέ ππφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ ΚξΪηνπο.
2. Γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ ηδξχνληαη ζσκαηεέα θαη νκνζπνλδέεο, πνπ
αλαγλσξέδνληαη σο αζιεηηθΫο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα.
3. Δηδηθφηεξα, γηα λα ρνξεγεζεέ ε εηδηθά αζιεηηθά αλαγλψξηζε ζε ζσκαηεέν ΑκεΑ, πξΫπεη
απηφ λα Ϋρεη ιΪβεη κΫξνο ζε Ϋλα Παλειιάλην ΠξσηΪζιεκα ΑκεΑ ηελ ηειεπηαέα δηεηέα θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αζιεηψλ ηνπ λα κελ εέλαη κηθξφηεξνο απφ δεθαπΫληε (15).
Αλ ην αζιεηηθφ ζσκαηεέν δηαηεξεέ ηκάκα νκαδηθνχ αζιάκαηνο, ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ ηνπ
πξΫπεη λα εέλαη, ηνπιΪρηζηνλ, έζνο κε ηνλ αλαγθαέν αξηζκφ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιάκαηνο γηα ζπκκεηνρά ζε αγψλεο. Ο αξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηεένπ δελ επηηξΫπεηαη λα εέλαη κηθξφηεξνο απφ πΫληε (5) θαη κεγαιχηεξνο
απφ ελλΫα (9).
4. ΔηδηθΪ γηα ηηο θαηεγνξέεο αλαπεξηψλ πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλάο Παξανιπκπηαθά Δπηηξνπά
(I.P.C.), αλαγλσξέδεηαη κηα κφλν αζιεηηθά νκνζπνλδέα κε ηελ νλνκαζέα Δζληθά Αζιεηηθά Οκνζπνλδέα Αηφκσλ κε Αλαπεξέεο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδέαο δελ επηηξΫπεηαη
λα εέλαη κηθξφηεξνο απφ Ϋληεθα (11) κΫιε θαη κεγαιχηεξνο απφ δεθαπΫληε (15) κΫιε. ην Γ.. ηεο
Οκνζπνλδέαο φιεο νη θαηεγνξέεο αλαπεξηψλ εθπξνζσπνχληαη κε Ϋλα κΫινο, ηνπιΪρηζηνλ, θαηΪ
θαηεγνξέα αλαπεξέαο. ΜΫιε ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδέαο εθιΫγνληαη νη πξψηνη πιεηνςεθάζαληεο
θαηΪ θαηεγνξέα αλαπεξέαο. Σα ππφινηπα κΫιε εθιΫγνληαη θαηΪ ζεηξΪ επηηπρέαο.
ΔηδηθΪ, γηα ηελ θαηεγνξέα ΑκεΑ Κσθψλ, πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλάο Δπηηξνπά Αζιεηηζκνχ
Κσθψλ (C.I.S.S.), αλαγλσξέδεηαη κέα αζιεηηθά Οκνζπνλδέα Κσθψλ, κε Ϋδξα ηελ Αζάλα πνπ
πξΫπεη ππνρξεσηηθψο λα Ϋρεη σο κΫιε ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) αζιεηηθΪ ζσκαηεέα θσθψλ θαη ε
νπνέα εθπξνζσπεέ ηε ρψξα καο ζηελ C.I.S.S. ΑζιεηΫο ΑκεΑ Κσθνέ ζπκκεηΫρνπλ ζε δηεζλεέο δηνξγαλψζεηο πνπ αλαγλσξέδεη ε Γηεζλάο Δπηηξνπά Αζιεηηζκνχ Κσθψλ (C.I.S.S.).
Σν Ϊζιεκα ηεο θαιαζνζθαέξηζεο ζε αλαπεξηθφ ακαμέδην εμαθνινπζεέ λα ππΪγεηαη ζηελ άδε
πθηζηΪκελε Οκνζπνλδέα σκαηεέσλ Διιάλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη (Ο..Δ.Κ.Κ.), ε
νπνέα ηπγρΪλεη κΫινο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδέαο Καιαζνζθαέξηζεο ζε αλαπεξηθφ ακαμέδην
(I.W.B.F.).
5. Πξφζσπα κε αλαπεξέεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε δχλακε αζιεηψλ αζιεηηθνχ ζσκαηεένπ ΑκεΑ. Ο ραξαθηεξηζκφο πξνζψπνπ κε αλαπεξέα σο αζιεηά ελφο ά πεξηζζφηεξσλ αζιεκΪησλ γέλεηαη απφ εηδηθά επηηξνπά, πνπ ζπγθξνηεέηαη απφ ηελ νηθεέα αζιεηηθά νκνζπνλδέα.

6. ΔπηηξΫπεηαη, εμαηξεηηθψο, ζε Ϊηνκα κε αλαπεξέεο πνπ εέλαη ελ ελεξγεέα αζιεηΫο:
α) λα γέλνληαη κΫιε ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηεέσλ ηνπο θαη λα εθιΫγνληαη ζηε δηνέθεζά ηνπο,
β) λα αληηπξνζσπεχνπλ ην αζιεηηθφ ζσκαηεέν ηνπο ζηηο γεληθΫο ζπλειεχζεηο αζιεηηθάο Ϋλσζεο θαη νκνζπνλδέαο.
Γελ επηηξΫπεηαη αζιεηΫο λα ζΫηνπλ ππνςεθηφηεηα ά λα εθιΫγνληαη ζε δηνηθεηηθΪ φξγαλα ηεο
Ϋλσζεο ά ηεο νκνζπνλδέαο, θαζψο θαη ζε νπνηνδάπνηε Ϊιιν φξγαλν ά επηηξνπά πνπ εθιΫγεηαη
απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ. ΑζιεηΫο, πνπ Ϋρνπλ εθιεγεέ ζην Γ.. αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο ΑκεΑ, εθπέπηνπλ απφ κΫιε ηεο δηνέθεζάο ηεο θαη ηε ζΫζε ηνπο θαηαιακβΪλεη ην
αλαπιεξσκαηηθφ κΫινο.
7. Ζ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο ηνπ πξνπνλεηά ΑκεΑ επηηξΫπεηαη, κφλν, ζηνλ θΪηνρν εηδηθάο
Ϊδεηαο. Γηα ηε ρνξάγεζε εηδηθάο Ϊδεηαο Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο ηνπ πξνπνλεηά ΑκεΑ απαηηεέηαη
πηπρέν ΣΔΦΑΑ ά ηζφηηκεο ζρνιάο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο πνπ σο αζιεηΫο θαηΫθηεζαλ 1ε Ϋσο 8ε ζΫζε ζε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη 1ε Ϋσο 3ε ζΫζε ζε παγθφζκηνπο αγψλεο επηηξΫπεηαη λα αζθνχλ ην επΪγγεικα ηνπ πξνπνλεηά, χζηεξα απφ θνέηεζε ζε εηδηθά ζρνιά.
8. ΓηαηηεηΫο θαη θξηηΫο ζε αγψλεο ΑκεΑ νξέδνληαη δηαηηεηΫο θαη θξηηΫο ηνπ νηθεένπ αζιάκαηνο,
νη νπνένη Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη εηδηθΪ ζεκηλΪξηα ηεο αληέζηνηρεο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο ΑκεΑ.
9. Έρεη ηδξπζεέ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαένπ κε ηελ νλνκαζέα «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ» (Δ.Π.Δ.). ηελ νινκΫιεηα ηεο δηνέθεζεο ηεο Δ.Π.Δ. κεηΫρνπλ πΫληε (5)
εθιεγκΫλνη αληηπξφζσπνη ηεο Δζληθάο Αζιεηηθάο Οκνζπνλδέαο Αηφκσλ κε Αλαπεξέεο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηζφηηκα ηηο θαηεγνξέεο αλαπεξηψλ φπσο απηΫο πξνβιΫπνληαη απφ ηε Γηεζλά Παξανιπκπηαθά Δπηηξνπά (I.P.C.), θαζψο θαη:
Ϋλαο εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδέαο σκαηεέσλ Διιάλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε θαξφηζη
(Ο..Δ.Κ.Κ.), πνπ νξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηάο,
- Ϋλαο εθπξφζσπνο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Αζιεηηζκνχ,
- ηξεηο Παξανιπκπηνλέθεο, πνπ νξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ,
ηξεηο (3) πξνζσπηθφηεηεο θχξνπο, νη νπνέεο νξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ.
Ζ νινκΫιεηα ηεο δηνέθεζεο ηεο Διιεληθάο Παξανιπκπηαθάο Δπηηξνπάο εθιΫγεη, κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Α΄ θαη Β΄ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα, ηνλ Σακέα, ηνλ Έθνξν
θαη ηνλ ππεχζπλν ησλ Γεκνζέσλ ρΫζεσλ απηάο, πνπ ζπγθξνηνχλ επηακειά εθηειεζηηθά επηηξνπά, ζηελ νπνέα εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θαηεγνξέεο αλαπεξηψλ πνπ θαιχπηεη ε Γηεζλάο Παξανιπκπηαθά Δπηηξνπά (I.P.C.).
Οη ζθνπνέ ηεο Δπηηξνπάο εέλαη νη αθφινπζνη:
α) Δθπξνζσπεέ ηε ρψξα καο ζηε Γηεζλά Παξανιπκπηαθά Δπηηξνπά.
β) Δηζεγεέηαη λνκνζεηηθΫο ξπζκέζεηο θαη ηξνπνπνηάζεηο γηα φια ηα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνλ αζιεηηζκφ ΑκεΑ.
γ) Δληνπέδεη ηηο ειιεέςεηο θαη παξαθνινπζεέ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Δζληθφ πκβνχιην Αζιεηηθνχ ρεδηαζκνχ ά θΪζε αξκφδην θνξΫα, ηελ πνξεέα ησλ εξγαζηψλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ παιαηψλ
αζιεηηθψλ ρψξσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ ε πξνζπειαζηκφηεηα ησλ θηλεηηθΪ αλαπάξσλ θαη ησλ
ηπθιψλ αζιεηψλ.
δ) Φξνληέδεη γηα ηελ πξνβνιά ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη πξσηαζιεκΪησλ ΑκεΑ, κε
θΪζε πξφζθνξν κΫζν.
ε) Φξνληέδεη γηα ηελ θαιά πξνεηνηκαζέα ησλ εζληθψλ νκΪδσλ, ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δηεζλεέο

αγψλεο θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο.
ζη) Γλσκνδνηεέ γηα ην χςνο ηεο επηρνξάγεζεο ηεο Δζληθάο Αζιεηηθάο Οκνζπνλδέαο ΑκεΑ
θαη γηα ηα θξηηάξηα ηεο θαηαλνκάο ηεο επηρνξάγεζεο ζηηο θαηεγνξέεο αλαπεξηψλ.
δ) Γλσκνδνηεέ γηα ηα θξηηάξηα επηρνξεγάζεσλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηεέσλ ΑκεΑ.
Με πξνεδξηθφ δηΪηαγκα, πνπ εθδέδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ξπζκέδνληαη
ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο, ηελ νξγΪλσζε, ηε δηνέθεζε, ηελ Ϊζθεζε θαη θαηαλνκά αξκνδηνηάησλ, ηνλ ηξφπν ιάςεο ησλ απνθΪζεσλ, ηε ιεηηνπξγέα, ηε δηαρεέξηζε, ηνπο πφξνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ηξφπν θΪιπςεο ησλ ζΫζεσλ, ηε
δηΪξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ππεξεζηαθά θαηΪζηαζε θαη θΪζε δάηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγέα
ηεο Δ.Π.Δ.
Γηα ηε ζηειΫρσζε ηεο Δ.Π.Δ. επηηξΫπεηαη ε απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεέ, κε θΪζε
εέδνπο ζρΫζε, ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκΫα, φπσο απηφο θαζνξέδεηαη θΪζε θνξΪ,
θαζψο θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο θαη ησλ δχν βαζκψλ. Ζ απφζπαζε γέλεηαη
κεηΪ απφ αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, κε θνηλά απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ νηθεένπ Τπνπξγνχ, ρσξέο λα απαηηεέηαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιένπ.
10. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθάο αγσγάο-πξνπνλεηψλ, αζιεηΫο ησλ
νπνέσλ θαηΫιαβαλ απφ ηελ πξψηε κΫρξη ηελ φγδνε ζΫζε ζε Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη απφ
ηελ πξψηε Ϋσο ηελ Ϋθηε ζΫζε ζε Παγθφζκηνπο ά Παλεπξσπατθνχο Αγψλεο, γηα ην δηΪζηεκα θαηΪ
ην νπνέν δελ ιεηηνπξγεέ αληέζηνηρε νκνζπνλδέα, πηζηνπνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηε Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ.
11. Ζ Δζληθά Αζιεηηθά Οκνζπνλδέα Αηφκσλ κε Αλαπεξέεο δηθαηνχληαη ιφγσ ησλ αλαγθψλ
ηεο λα πξνζιακβΪλεη ζε θΪζε πεξέπησζε εηδηθφ ζπλεξγΪηε.

10.2
ΠαξνρΫο ζηα Άηνκα κε Αλαπεξέα πνπ εέλαη
δηαθεθξηκΫλνη αζιεηΫο
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 2725/1999, Ϊξζξν 34 παξ. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28 (Φ.Δ.Κ.
121 Α΄) φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ ζπκπιεξσζεέ θαη ηζρχεη κε ηνπο Ν. 3057/2002 Ϊξζξν 75 παξ. 3,
5, 6, 7, (Φ.Δ.Κ. 239 Α΄), Ν. 3207/2003 Ϊξζξν 8 παξ. 15δ, 15ε, 15η, 15ζη, 15δ (Φ.Δ.Κ. 302 Α΄),
Π.Γ. 104/2005 Ϊξζξν 2 παξ. 1γ (Φ.Δ.Κ. 137 Α΄), Ν. 3467/2006 Ϊξζξν 26 παξ.1 (Φ.Δ.Κ. 128 Α΄).
Ν. 2525/1997 Ϊξζξν 2 παξ. 3 (Φ.Δ.Κ. 188 Α΄), Ν. 2527/1997 Ϊξζξν 1 (Φ.Δ.Κ. 206 Α΄), Ν.
2909/2001 Ϊξζξν 1 παξ. 2 (Φ.Δ.Κ. 90 Α΄), Ν. 3404/2005 Ϊξζξν 15 παξ. 1, 2, 3 (Φ.Δ.Κ. 260 Α΄).
Γηα ηνπο αζιεηΫο πνπ ζεκεηψλνπλ εμαηξεηηθΫο αγσληζηηθΫο δηαθξέζεηο ζε αηνκηθΪ ά νκαδηθΪ
αζιάκαηα, πξνβιΫπνληαη:
Α. ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΑΓΔΗΔ
Οη αζιεηΫο ά αζιάηξηεο πνπ θαηαιακβΪλνπλ ά Ϋρνπλ θαηαιΪβεη κηα απφ ηηο νθηψ (8) πξψηεο
ζΫζεηο ζε νπνηνδάπνηε αηνκηθφ ά νκαδηθφ Ϊζιεκα ζε ζεξηλνχο ά ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ά ζε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο δηθαηνχληαη ρνξάγεζεο αδεηψλ πξαθηνξεέσλ πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνδνζθαέξνπ, ΛΟΣΣΟ, θξαηηθψλ ιαρεέσλ θαη ηππνδξνκηαθψλ
ζηνηρεκΪησλ, θαηΪ παξΫθθιηζε, ησλ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ πνπ ξπζκέδνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ρνξά-

γεζεο ησλ αδεηψλ απηψλ. Με θνηλΫο απνθΪζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθάο Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, θαζνξέδνληαη νη ιεπηνκΫξεηεο ρνξάγεζεο
ησλ αδεηψλ απηψλ.
Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΔΗ
Β1. Γηαθξηλφκελνη αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο
Με ηελ ππνπξγηθά απφθαζε αξηζκ. 14771/2000 (Φ.Δ.Κ. 669 Β΄) νξέδνληαη νη πξνυπνζΫζεηο,
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, ε δηαδηθαζέα θαη θΪζε Ϊιιν ζπλαθΫο ζΫκα γηα ηελ εθθαζΪξηζε θαη
ηελ θαηαβνιά ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο. ηφζν ζε δηαθξηλφκελνπο αζιεηΫο φζν θαη ζε πξνπνλεηΫο.
Δηδηθφηεξα:
α) ΑζιεηΫο, θαη πξνπνλεηΫο ησλ νπνέσλ αζιεηάο ά νκΪδα ζεκεηψλνπλ κέα ηνπιΪρηζηνλ απφ
ηηο θαησηΫξσ εμαηξεηηθΫο αγσληζηηθΫο δηαθξέζεηο:
•
θαηΪθηεζε 1εο Ϋσο θαη 8εο λέθεο ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιάκαηα αλδξψλ γπλαηθψλ, λΫσλ αλδξψλ
γπλαηθψλ, εθάβσλ λεαλέδσλ ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο νκνζπνλδέεο ά ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο.
•
επέηεπμε ά ηζνθΪξηζε παγθφζκηαο επέδνζεο αλδξψλ, γπλαηθψλ, λΫσλ αλδξψλ γπλαηθψλ, εθάβσλ
λεαλέδσλ ζε αγψληζκα αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο,
•
θαηΪθηεζε 1εο Ϋσο θαη 6εο λέθεο ζε ΔπξσπατθΪ Πξσηαζιάκαηα αλδξψλ, γπλαηθψλ, λΫσλ αλδξψλ
γπλαηθψλ, εθάβσλ λεαλέδσλ ζε Ϊζιεκα πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο,
•
επέηεπμε ά ηζνθΪξηζε επξσπατθάο επέδνζεο αλδξψλ, γπλαηθψλ, λΫσλ αλδξψλ γπλαηθψλ, εθάβσλ
λεαλέδσλ ζε αγψληζκα αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο.
ζε αηνκηθΪ ά νκαδηθΪ αζιάκαηα (Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, Παγθφζκηα θαη ΔπξσπατθΪ Πξσηαζιάκαηα), πιελ ηεο δηΪθξηζεο ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο, ιακβΪλνπλ νηθνλνκηθά επηβξΪβεπζε.
πγθεθξηκΫλα:
Ύςνο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ:
1. Γηα ηνπο αζιεηΫο νκαδηθψλ αζιεκΪησλ ά νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ αηνκηθψλ αζιεκΪησλ ην
χςνο ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο νξέδεηαη έζν κε πνζνζηφ εμάληα ηνηο εθαηφ (60%) ηεο αληέζηνηρεο αηνκηθνχ αζιάκαηνο ά αηνκηθνχ αγσλέζκαηνο επέ ηνλ αξηζκφ φζσλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρά ζηνπο αγψλεο θαη επηκεξέδεηαη ζηνπο αζιεηΫο πνπ πάξαλ κΫξνο ζε απηνχο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκΪδσλ ηεο νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο.
2. ε παγθφζκηα θαη επξσπατθΪ πξσηαζιάκαηα αηνκηθψλ αζιεκΪησλ θαη αγσληζκΪησλ,
φπνπ ε ζπκκεηνρά αλΪ Ϊζιεκα, αγψληζκα θαη θαηεγνξέα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δΫθα πΫληε (15)
θξαηψλ ά κηθξφηεξε ησλ εέθνζη (20) αζιεηψλ, ε νηθνλνκηθά επηβξΪβεπζε θΪζε δηΪθξηζεο θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ αξκφδη-

νπ ηκάκαηνο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Αζιεηηζκνχ, ζην 20% Ϋσο 50% ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηελ αληέζηνηρε δηΪθξηζε.
Χο Παγθφζκην ά Δπξσπατθφ ΠξσηΪζιεκα ζεσξεέηαη κέα θαη κφλν δηνξγΪλσζε πνπ δηεμΪγεηαη πεξηνδηθΪ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλεέο θαλνληζκνχο ηνπ νηθεένπ αζιάκαηνο. ηαλ ζε
θΪπνηα θαηεγνξέα ειηθηψλ θαη θχινπ γέλνληαη δχν ά πεξηζζφηεξα πξσηαζιάκαηα, ιακβΪλεηαη
ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγΪλσζε πνπ νξέδεηαη απφ ηελ νηθεέα νκνζπνλδέα. Γηα λα ιεθζεέ
ππφςε νπνηαδάπνηε αγσληζηηθά δηΪθξηζε πξΫπεη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ αζιεηψλ ζην
αγψληζκα ά ην Ϊζιεκα ζε φιεο ηηο θΪζεηο ηεο δηνξγΪλσζεο λα εέλαη δηπιΪζηνο ηεο λέθεο πνπ επηβξαβεχεηαη. ε θΪζε πεξέπησζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ δελ κπνξεέ λα εέλαη
κηθξφηεξνο απφ Ϋμη (6) αζιεηΫο ά νκΪδεο.
3. ε αζιεηά ά νκΪδα πνπ ζεκεηψλεη πεξηζζφηεξεο απφ κέα δηαθξέζεηο κΫζα ζην έδην εκεξνινγηαθφ Ϋηνο ρνξεγεέηαη ε νηθνλνκηθά επηβξΪβεπζε ηεο κεγαιχηεξεο δηΪθξηζεο πξνζαπμεκΫλε κε
πνζνζηφ εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ αληηζηνηρεέ ζε θΪζε κέα απφ
ηηο Ϊιιεο δηαθξέζεηο.
4. ην πξνπνλεηά, ηνπ νπνένπ αζιεηάο ά νκΪδα ζεκεέσζε κέα απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, ρνξεγεέηαη πνζνζηφ πελάληα ηνηο
εθαηφ (50%) ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηνλ αζιεηά αηνκηθνχ αγσλέζκαηνο. ε πεξέπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αζιεηΫο ά νκΪδεο ηνπ έδηνπ πξνπνλεηά ζεκεηψζνπλ κηα απφ ηηο παξαπΪλσ δηαθξέζεηο, ην ρνξεγνχκελν ζηνλ πξνπνλεηά πνζνζηφ πελάληα
ηνηο εθαηφ (50%) ππνινγέδεηαη επέ ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ ζεκεέσζαλ νη αζιεηΫο
ά νη νκΪδεο ηνπ θαη πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ πνζνζηφ πΫληε ηεο εθαηφ (5%) ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηηο δηαθξέζεηο πνπ ζεκεέσζαλ νη ππφινηπνη αζιεηΫο ά νκΪδεο ηνπ
έδηνπ πξνπνλεηά.
5. ηα νκαδηθΪ αζιάκαηα ν αζιεηάο πξΫπεη λα Ϋρεη ζπκκεηΪζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγΪλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο, πνπ δηεμΪγνληαη θαηΪ θΪζεηο, νη ζπκκεηνρΫο
ζηνπο αγψλεο ππνινγέδνληαη κε βΪζε ην Ϊζξνηζκα φισλ ησλ αγψλσλ ησλ θΪζεσλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηελ εθθαζΪξηζε θαη θαηαβνιά ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο απαηηνχληαη:
α)
Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αζιεηά πνπ ζεκεέσζε εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε ά ηνπ πξνπνλεηά ηνπ νπνένπ αζιεηάο ά νκΪδα ζεκεέσζε κέα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εμαηξεηηθΫο δηαθξέζεηο. Ζ
αέηεζε ππνβΪιιεηαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ κΫζα ζηνλ ΗαλνπΪξην κάλα ηνπ επφκελνπ
Ϋηνπο, απφ εθεέλν πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ε δηΪθξηζε. Ζ πξνζεζκέα απηά νξέδεηαη σο απνθιεηζηηθά.
β)
Βεβαέσζε ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.), πξνθεηκΫλνπ γηα αζιεηΫο, φηη ν αζιεηάο
Ϋρεη γξαθηεέ ζηνλ εηδηθφ πέλαθα πνπ ηεξεέηαη ζε απηάλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αξηζκ
30952/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Φ.Δ.Κ. 44 Β΄), κε κλεέα φηη ην αγψληζκα ά Ϊζιεκα
πεξηιακβΪλεηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πξφγξακκα Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε δηΪθξηζε δελ επηηεχρζεθε ζε Παγθφζκηνπο ρνιηθνχο Αγψλεο. ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη εθδνζεέ ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο Γ.Γ.Α. γηα ηελ εγγξαθά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αζιεηά ζηνλ εηδηθφ πέλαθα, απαηηεέηαη βεβαέσζε ηεο νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο φηη ν ελδηαθεξφκελνο αζιεηάο ζεκεέσζε ηε ζπγθεθξηκΫλε αγσληζηηθά δηΪθξηζε φπσο απηΫο πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1
ηνπ παξφληνο, κε κλεέα φηη ην αγψληζκα ά Ϊζιεκα πεξηιακβΪλεηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πξφγξακκα
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε δηΪθξηζε δελ επηηεχρζεθε ζε Παγθφζκηνπο ρνιηθνχο Αγψλεο.

γ)
Βεβαέσζε ηεο νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο, πξνθεηκΫλνπ γηα πξνπνλεηΫο, απφ ηελ νπνέα λα
πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο πξνπνλεηάο άηαλ πξνπνλεηάο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ αζιεηά ά ηεο
νκΪδαο πνπ ζεκεέσζε κέα θαη πνηα απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ
θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, ε ρξνλνινγέα δηεμαγσγάο ηνπ αγσλέζκαηνο ά αζιάκαηνο θαζψο θαη
φηη ην αγψληζκα ά Ϊζιεκα πεξηιακβΪλεηαη ζην ηζρχνλ πξφγξακκα Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε
δηΪθξηζε δελ επηηεχρζεθε ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο.
ΔπηπξνζζΫησο:
• Οη νηθνλνκηθΫο επηβξαβεχζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηνπο αζιεηΫο κε αλαπεξέεο ηζρχνπλ
θαη γηα ηνπο θσθνχο αζιεηΫο.
• ην ζπλνδφ-αζιεηά ησλ ηπθιψλ παξανιπκπηνληθψλ πνπ αγσλέδνληαη καδέ φπνπ απαηηεέηαη ζην αγψληζκΪ ηνπο, ρνξεγεέηαη ην 30% ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα
ηνλ ηπθιφ παξανιπκπηνλέθε αζιεηά εθφζνλ ζεκεηψλνπλ ηηο θαηΪθηεζε 1εο Ϋσο θαη 8εο λέθεο ζε
ζεξηλνχο ά ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
Β2. Γηαθξηλφκελνη κεηακνζρεπκέλνη ή αηκνθαζαηξφκελνη αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο
απηψλ.
Με ηελ ππνπξγηθά απφθαζε αξηζκ. 8905/2004 (Φ.Δ.Κ. 669 Β΄) νξέδνληαη νη πξνυπνζΫζεηο,
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, ε δηαδηθαζέα θαη θΪζε Ϊιιν ζπλαθΫο ζΫκα γηα ηελ εθθαζΪξηζε θαη
ηελ θαηαβνιά ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο ηφζν ζε κεηακνζρεπκΫλα ά αηκνθαζαηξφκελα πξφζσπα φζν θαη ζε πξνπνλεηΫο απηψλ.
Δηδηθφηεξα:
Πξνυπνζέζεηο παξνρήο:
α) κεηακνζρεπκΫλα ά αηκνθαζαηξφκελα πξφζσπα, εθφζνλ εέλαη αζιεηΫο αζιεηηθψλ ζσκαηεέσλ πνπ ζεκεηψλνπλ κέα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηηο εμαηξεηηθΫο αγσληζηηθΫο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, πιελ ηεο πεξέπησζεο ηεο θαηΪθηεζεο
ηεο 1εο Ϋσο θαη 8εο λέθεο ζε ζεξηλνχο ά ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζε αγσλέζκαηα αηνκηθψλ αζιεκΪησλ ά ζε νκαδηθΪ αζιάκαηα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ επέζεκν
πξφγξακκα ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδέαο ΜεηακνζρεπκΫλσλ, W.T.G.F. (Wνrld Σransplant
Games Federation), ά ηεο Δπξσπατθάο Οκνζπνλδέαο Αζιεηηζκνχ ΜεηακνζρεπκΫλσλ θαη Αηκνθαζαηξφκελσλ Δ.T.D.S.F. (European Transplant Dialysis Sports Federation) πιελ ηεο δηΪθξηζεο
ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο
β) πξνπνλεηΫο ησλ νπνέσλ κεηακνζρεπκΫλνο ά αηκνθαζαηξφκελνο αζιεηάο ά νκΪδα ζεκεηψλεη κέα απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, πιελ ηεο πεξέπησζεο ηεο θαηΪθηεζεο ηεο 1εο Ϋσο θαη 8εο λέθεο ζε ζεξηλνχο ά ρεηκεξηλνχο
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
Ύςνο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο κεηακνζρεπκέλσλ ή αηκνθαζαηξφκελσλ αζιεηψλ
θαη πξνπνλεηψλ:
1. Γηα ηνπο κεηακνζρεπκΫλνπο αηκνθαζαηξφκελνπο αζιεηΫο νκαδηθψλ αζιεκΪησλ ά νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ αηνκηθψλ αζιεκΪησλ ην χςνο ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο νξέδεηαη έζε κε
πνζνζηφ εμάληα ηνηο εθαηφ (60%) ηεο αληέζηνηρεο αηνκηθνχ αζιάκαηνο ά αηνκηθνχ αγσλέζκαηνο
επέ ηνλ αξηζκφ φζσλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρά ζηνπο αγψλεο θαη επηκεξέδεηαη ζηνπο αζιεηΫο πνπ
πάξαλ κΫξνο ζε απηνχο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκΪδσλ ηεο
νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο.
2. ε παγθφζκηα θαη επξσπατθΪ πξσηαζιάκαηα αηνκηθψλ αζιεκΪησλ θαη αγσληζκΪησλ,

φπνπ ε ζπκκεηνρά αλΪ Ϊζιεκα, αγψληζκα θαη θαηεγνξέα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δΫθα πΫληε (15)
θξαηψλ ά κηθξφηεξε ησλ εέθνζη (20) αζιεηψλ, ε νηθνλνκηθά επηβξΪβεπζε θΪζε δηΪθξηζεο θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ αξκφδηνπ ηκάκαηνο ηεο Γ.Γ.Α., ζην 20% Ϋσο 50% ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα
ηελ αληέζηνηρε δηΪθξηζε.
3. ε κεηακνζρεπκΫλν ά αηκνθαζαηξφκελν αζιεηά ά νκΪδα πνπ ζεκεηψλεη πεξηζζφηεξεο απφ
κέα δηαθξέζεηο κΫζα ζην έδην εκεξνινγηαθφ Ϋηνο ρνξεγεέηαη ε νηθνλνκηθά επηβξΪβεπζε ηεο κεγαιχηεξεο δηΪθξηζεο πξνζαπμεκΫλε κε πνζνζηφ εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ αληηζηνηρεέ ζε θΪζε κέα απφ ηηο Ϊιιεο δηαθξέζεηο.
4. ηνλ πξνπνλεηά ηνπ νπνένπ κεηακνζρεπκΫλνο ά αηκνθαζαηξφκελνο αζιεηάο ά νκΪδα ζεκεέσζε κέα απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, ρνξεγεέηαη πνζνζηφ πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηνλ αζιεηά αηνκηθνχ αγσλέζκαηνο. ε πεξέπησζε πνπ ν έδηνο αζιεηάο ά πεξηζζφηεξνη
ηνπ ελφο αζιεηΫο ά νκΪδεο ηνπ έδηνπ πξνπνλεηά ζεκεηψζνπλ κηα απφ ηηο παξαπΪλσ δηαθξέζεηο,
ην ρνξεγνχκελν ζηνλ πξνπνλεηά πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ππνινγέδεηαη επέ ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ ζεκεέσζαλ νη αζιεηΫο ηνπ θαη πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ πνζνζηφ
(5%) πΫληε ηεο εθαηφ γηα θαζεκέα απφ ηηο ππφινηπεο δηαθξέζεηο. ηελ πεξέπησζε ησλ θιΪδσλ
Ϊζιεζεο, ζηνπο νπνένπο, εθηφο απφ ηνλ πξνπνλεηά, απαζρνιάζεθε θαη ρνξνγξΪθνο, ε νηθνλνκηθά επηβξΪβεπζε ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ επηκεξέδεηαη κεηαμχ ηνπο θαη΄ έζα κΫξε. ηελ πεξέπησζε
θαηΪ ηελ νπνέα ζηελ επέηεπμε ηεο δηΪθξηζεο Ϋρνπλ ζπκβΪιεη πεξηζζφηεξνη απφ Ϋλαο πξνπνλεηΫο
ά Ϊιινη επηζηεκνληθνέ ζπλεξγΪηεο, αλΪινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζιάκαηνο ά ηνπ αγσλέζκαηνο, ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο κπνξεέ λα επηκεξηζζεέ αλΪινγα θαη ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζχκθσλα κε ηηο πην πΪλσ ηδηφηεηεο, θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θαλνληζκφ εζληθψλ νκΪδσλ ηεο νηθεέαο νκνζπνλδέαο.
5. ηα νκαδηθΪ αζιάκαηα ν κεηακνζρεπκΫλνο ά αηκνθαζαηξφκελνο αζιεηάο πξΫπεη λα Ϋρεη
ζπκκεηΪζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγΪλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο, πνπ
δηεμΪγνληαη θαηΪ θΪζεηο, νη ζπκκεηνρΫο ζηνπο αγψλεο ππνινγέδνληαη κε βΪζε ην Ϊζξνηζκα φισλ
ησλ αγψλσλ ησλ θΪζεσλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Γηα ηελ εθθαζΪξηζε θαη θαηαβνιά ηεο νηθνλνκηθάο επηβξΪβεπζεο απαηηνχληαη:
α) Αέηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ κεηακνζρεπκΫλνπ ά αηκνθαζαηξφκελνπ αζιεηά πνπ ζεκεέσζε εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε ά ηνπ πξνπνλεηά ηνπ νπνένπ κεηακνζρεπκΫλνο ά αηκνθαζαηξφκελνο αζιεηάο ά νκΪδα ζεκεέσζε κέα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εμαηξεηηθΫο δηαθξέζεηο. Ζ αέηεζε ππνβΪιιεηαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ κΫζα ζηνλ ΗαλνπΪξην κάλα ηνπ επφκελνπ Ϋηνπο,
απφ εθεέλν πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ε δηΪθξηζε. Ζ πξνζεζκέα απηά νξέδεηαη σο απνθιεηζηηθά.
β) Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζιεηηθνχ ζσκαηεένπ, ζπλνδεπφκελε απφ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηεο
Παλεπξσπατθάο (Δ.Σ.D.S.F.) ά Παγθφζκηαο Οκνζπνλδέαο (W.T.G.F.) φηη ν ελδηαθεξφκελνο αζιεηάο ζεκεέσζε εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, κε κλεέα φηη ην αγψληζκα ά Ϊζιεκα πεξηιακβΪλεηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ
πξφγξακκα ηεο Παλεπξσπατθάο (Δ.Σ.D.S.F.) ά Παγθφζκηαο Οκνζπνλδέαο (W.T.G.F.) θαη ε δηΪθξηζε δελ επηηεχρζεθε ζε Παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο Αγψλεο.
γ) Βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ αζιεηηθνχ ζσκαηεένπ, πξνθεηκΫλνπ γηα πξνπνλεηΫο, απφ ηελ νπνέα
λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο πξνπνλεηάο άηαλ πξνπνλεηάο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ αζιεηά ά
ηεο νκΪδαο πνπ ζεκεέσζε κέα θαη πνηα απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α
ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, ε ρξνλνινγέα δηεμαγσγάο ηνπ αγσλέζκαηνο ά αζιάκαηνο θαζψο

θαη φηη ην αγψληζκα ά Ϊζιεκα πεξηιακβΪλεηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πξφγξακκα ηεο Παλεπξσπατθάο (Δ.Σ.D.S.F.) ά Παγθφζκηαο Οκνζπνλδέαο (W.T.G.F.) θαη ε δηΪθξηζε δελ επηηεχρζεθε ζε Παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο.
Γ. ΓΗΟΡΗΜΟΗ
ΑζιεηΫο πνπ Ϋρνπλ ζεκεηψζεη κέα, ηνπιΪρηζηνλ, εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε ζε αηνκηθΪ ά
νκαδηθΪ αζιάκαηα επηηξΫπεηαη λα δηνξέδνληαη, θαηΪ παξΫθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ, ζε
θελΫο ζΫζεηο θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, γηα ηνπο νπνένπο Ϋρεη εθαξκνγά ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.
2527/1997 φπσο ηζρχεη, (Φ.Δ.Κ. 206 Α΄). Οη ελδηαθεξφκελνη δηνξέδνληαη ζε θελΫο ζΫζεηο, χζηεξα
απφ αέηεζά ηνπο, εθφζνλ Ϋρνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηηο ζΫζεηο ζηηο νπνέεο επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ γεληθΪ θαη εηδηθΪ ηππηθΪ πξνζφληα. Οη πξνυπνζΫζεηο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, ν
ρξφλνο ππνβνιάο ηνπο, ε δηαδηθαζέα θαη γεληθΪ θΪζε ζΫκα πνπ αθνξΪ ζην δηνξηζκφ, θαζνξέδνληαη
κε ηελ αξηζκ. απφθαζε 27746/1999, ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ (Φ.Δ.Κ. 2119 Β΄).
ΑζιεηΫο κε αλαπεξέεο επηηξΫπεηαη λα δηνξέδνληαη θαη ζε ζπληζηψκελεο πξνζσξηλΫο ζΫζεηο
θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
Οη Έιιελεο Παξανιπκπηνλέθεο πνπ ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκΫα, φπσο απηφο νξηνζεηεέηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 14 ηνπ Ν. 2190/1994, (Φ.Δ.Κ. 28 Α΄), θαηαηΪζζνληαη ζην θαηαιεθηηθφ κηζζνινγηθφ θιηκΪθην ηεο θαηεγνξέαο ηνπο κε ηξηαθνληαπεληαεηά ππεξεζέα ζην δεκφζην ηνκΫα.
Δηδηθφηεξα:
Πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ:
α) Οη ελδηαθεξφκελνη λα Ϋρνπλ ζεκεηψζεη κέα, ηνπιΪρηζηνλ, εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε
πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο,
β) Να Ϋρνπλ εγγξαθεέ ζηνλ εηδηθφ πέλαθα πνπ ηεξεέηαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ
γ) Να Ϋρνπλ ηα απαηηνχκελα απφ θΪζε θνξΫα γηα ηηο ζΫζεηο ζηηο νπνέεο επηζπκνχλ λα δηνξηζζνχλ γεληθΪ θαη εηδηθΪ ηππηθΪ πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη λα κε ζπληξΫρεη ζην πξφζσπν ηνπο λφκηκν θψιπκα δηνξηζκνχ. 63
δ) Να Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη θαη λα Ϋρνπλ ππνβΪιιεη αέηεζε ζηελ νπνέα λα αλαγξΪθνπλ ηνπο
θνξεέο ζε θελΫο ζΫζεηο ησλ νπνέσλ επηζπκνχλ λα δηνξηζζνχλ.
Ζ αέηεζε ππΫρεη ζΫζε ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο ηζρχεη,
(Φ.Δ.Κ. 75 Α΄) γηα ηα ζηνηρεέα πνπ δηαιακβΪλνληαη ζε απηά. Ζ αλαθξέβεηα ησλ δεινπκΫλσλ κε ηελ
αέηεζε ζηνηρεέσλ επηζχξεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πνηληθΫο θπξψζεηο.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά ειιεέςεη
ηαπηφηεηαο επηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ησλ θξέζηκσλ ζειέδσλ ηνπ δηαβαηεξένπ, φπνπ αλαθΫξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο. Αλ απφ απηΪ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελέα γΫλλεζεο,
απαηηεέηαη πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο.
β) Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Αζιεηηζκνχ απφ ηελ νπνέα
λα πξνθχπηεη, φηη ν ελδηαθεξφκελνο αζιεηάο ζεκεέσζε ηε ζπγθεθξηκΫλε αγσληζηηθά δηΪθξηζε κέα
ά πεξηζζφηεξεο απφ απηΫο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο
63

Tα εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 50/2001 (Φ.Δ.Κ. 39 Α΄) «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ
ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

θαη ηε ζεηξΪ κε ηελ νπνέα Ϋρεη αλαγξαθεέ ν αζιεηάο ζηνλ εηδηθφ πέλαθα πνπ νξέδεηαη.
γ) ΔπηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ, ζηνλ νπνέν λα αλαγξΪθεηαη ν αθξηβάο
βαζκφο απηνχ. ε πεξέπησζε κε ππΪξμεσο βαζκνχ απαηηεέηαη βεβαέσζε ηνπ θαηΪ πεξέπησζε
αξκφδηνπ θνξΫα ζηελ νπνέα λα αλαγξΪθεηαη ν αθξηβάο βαζκφο.
Γηαδηθαζία:
• Οη αηηάζεηο ππνβΪιινληαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ κέα θνξΪ θΪζε Ϋηνο, κΫζα
ζην κάλα Απξέιην. Ζ πξνζεζκέα απηά νξέδεηαη σο απνθιεηζηηθά.
• Ζ Γεληθά Γξακκαηεέα Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Γεληθά
Γξακκαηεέα Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, ζε πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο νη πξνηηκάζεηο ησλ ππνςεθέσλ ζηελ αξρηθά αέηεζά ηνπο δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο αλΪγθεο ησλ θνξΫσλ κπνξεέ λα
θαιεέ ππνςεθένπο πνπ ππΫβαιαλ αέηεζε λα δειψζνπλ ζπκπιεξσκαηηθνχο Ϊιινπο θνξεέο ζηνπο
νπνένπο επηζπκνχλ λα δηνξηζζνχλ. Αλ παξαιεέςνπλ λα ππνβΪιινπλ ηε δάισζε απηά κΫζα ζηελ
νξηδφκελε πξνζεζκέα πνπ δελ επηηξΫπεηαη λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ πΫληε (5) εκεξψλ ε αέηεζε δηνξηζκνχ ινγέδεηαη φηη δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ.
Παξαηεξήζεηο:
1) ζνλ αθνξΪ ζηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ-(πηζηνπνηεηηθΪ-ηέηινπο ζπνπδψλ θ.ιπ.) θαη
ηνλ ηξφπν ππνβνιάο ηνπο, ηζρχνπλ αλαινγηθΪ ηα αλαθεξφκελα ζε πξφζθαηεο πξνθεξχμεηο πνπ
εθδέδνληαη ά ειΫγρνληαη απφ ην Α..Δ.Π. (www.asep.gr).
2) ΑλαθνξηθΪ κε ηνπο ηξφπνπο απφδεημεο: α) ηεο γλψζεο μΫλεο γιψζζαο ζε θΪζε επέπεδν
θαη β) ηνπ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Ζ/Τ), εθαξκφδνληαη νη ξπζκέζεηο ηνπ ηζρχνληνο
«Πξνζνληνινγένπ» (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39 Α΄) φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξέεο κπνξεέηε λα αλαδεηάζεηε ηφζν ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο
Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο (www.gspa.gr, ζηελ δηαδξνκά Γεκφζηα Γηνέθεζε/
ζΫκαηα ΟξγΪλσζεο/ ΝΫν Πξνζνληνιφγην) φζν θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr)
ζηα αληέζηνηρα θεθΪιαηα πξφζθαησλ πξνθεξχμεψλ ηνπ.
3) Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΪ ζηελ απφδεημε γλψζεο μΫλεο γιψζζαο κε θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ
γισζζνκΪζεηαο, (ΚΠγ) γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο κε ηελ αξηζκ. 60043/ΚΒ/2003 (Φ.Δ.Κ. 821 Β΄)
απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ (Ϊξζξν 22), φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ κε ηελ αξηζκ. 120786/ΚΒ/2005 φκνηα απφθαζε (Φ.Δ.Κ.1517 Β΄), Ϋρεη πξνβιεθζεέ εηδηθφο
ηξφπνο εμΫηαζεο. ΔπηπιΫνλ, κε ηελ αξηζκ. 88081/ΚΒ/2006 (Φ.Δ.Κ. 1355 Β΄) απφθαζε «Κξαηηθφ
Πηζηνπνηεηηθφ ΓισζζνκΪζεηαο: Καζνξηζκφο ηχπνπ πηζηνπνηεηηθνχ επηηπρφλησλ ππνςεθέσλ κε
εηδηθΫο αλΪγθεο» Ϋρεη θαζνξηζζεέ θαη εηδηθφο ηχπνο γηα ην ΚΠγ, πνπ απνλΫκεηαη ζηνπο επηηπρφληεο
ππνςεθένπο κε αλαπεξέεο.
Γ. ΑΛΛΔ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ηνπο ππαιιάινπο ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα πνπ δηνξέδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζιεηά εθφζνλ Ϋρνπλ ζεκεηψζεη κέα ηνπιΪρηζηνλ εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α
ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο θαη εμαθνινπζνχλ λα εέλαη ελ ελεξγεέα αζιεηΫο, θαζψο θαη ζηνπο ππαιιάινπο θνξΫσλ ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα γηα ηνπο νπνένπο Ϋρεη εθαξκνγά ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.
2527/1997 (Φ.Δ.Κ. 206 Α΄) εθφζνλ Ϋρνπλ ζεκεηψζεη κέα ηνπιΪρηζηνλ εμαηξεηηθά αγσληζηηθά δηΪθξηζε
πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, θαη εμαθνινπζνχλ λα εέλαη ελ
ελεξγεέα αζιεηΫο, αδηαθξέησο ηνπ ηξφπνπ δηνξηζκνχ ηνπο, κε ηελ αξ. 16117/2000, (Φ.Δ.Κ. 885 Β΄)
θνηλά απφθαζε ηνπ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ηνπο παξΫρνληαη απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπο δηεπθνιχλζεηο, πνπ ζπλΪδνπλ κε ηελ

αζιεηηθά ηνπο δξαζηεξηφηεηα, γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε πξνπνλάζεηο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο.
Δηδηθφηεξα:
• ε ρνξάγεζε αδεηψλ απνπζέαο απφ ηελ ππεξεζέα (εθφζνλ Ϋρεη θξηζεέ απαξαέηεηε), γηα ηε
ζπκκεηνρά ηνπο ζε πξνπνλάζεηο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ
θαη εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε κεηαθέλεζε ά απφζπαζε ά κεηΪζεζε ηνπο ζε ππεξεζέα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αζιεηηθά ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
• Οη αλσηΫξσ Ϊδεηεο νξέδνληαη ζε αξηζκφ εκεξψλ πνπ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ θΪιπςε ηεο
ζπκκεηνράο ηνπ αζιεηά-ππαιιάινπ ζηηο πξνπνλάζεηο θαη ζηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο. Ο αξηζκφο
ησλ εκεξψλ ησλ αδεηψλ απνπζέαο γηα αζιεηηθνχο ιφγνπο δελ ζπλππνινγέδεηαη ζηηο ινηπΫο Ϊδεηεο
πνπ δηθαηνχηαη ν ππΪιιεινο απφ ηελ ππεξεζέα ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηνπο
ππαιιάινπο.
Γηθαηνινγεηηθά:
α. Αέηεζε ηνπ ππαιιάινπ, πνπ ππνβΪιιεηαη ζηελ ππεξεζέα ηνπ, ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) εκΫξεο, πξηλ απφ ηελ απνπζέα ηνπ, γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε πξνπνλάζεηο ά αζιεηηθνχο αγψλεο. ηελ
αέηεζε απηά αλαθΫξνληαη νη ιφγνη (ζπκκεηνρά ζε πξνπνλάζεηο θαη αγψλεο) θαη ηα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα ά νη εκΫξεο θαη ψξεο, γηα ηηο νπνέεο δεηεέηαη ε Ϊδεηα. Σν αέηεκα ηνπ ππαιιάινπ κπνξεέ λα
θαιχπηεη πξνγξακκαηηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ εκεξνινγηαθνχ Ϋηνπο.
β. Βεβαέσζε ηεο νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο φηη ν ελδηαθεξφκελνο ππΪιιεινο εέλαη ελ
ελεξγεέα αζιεηάο θαη ε ζπκκεηνρά ηνπ ζηηο πξνπνλάζεηο θαη ζηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο εέλαη απνιχησο απαξαέηεηε. ηε βεβαέσζε απηά ε νκνζπνλδέα νθεέιεη λα δηαηππψλεη θαη ηε γλψκε ηεο
γηα ηα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα, ηηο εκΫξεο θαη ψξεο, θαηΪ ηηο νπνέεο ν ππΪιιεινο πξΫπεη λα απνπζηΪδεη απφ ηελ ππεξεζέα ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε πξνπνλάζεηο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο.
γ. Βεβαέσζε ηεο νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη ην εέδνο ηεο
αγσληζηηθάο δηΪθξηζεο (εέδνο λέθεο, επέηεπμε ά ηζνθΪξηζε πξνβιεπφκελσλ επηδφζεσλ) πνπ ζεκεέσζε ν ππΪιιεινο, ην Ϊζιεκα ά αγψληζκα ζην νπνέν δηαθξέζεθε θαη ε ρξνλνινγέα δηεμαγσγάο
ηνπ, ε νπνέα πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ ππΪιιειν, ζε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη ζεκεηψζεη κέα, ηνπιΪρηζηνλ, απφ ηηο εμαηξεηηθΫο αγσληζηηθΫο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο θαη δελ Ϋρεη δηνξηζζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 34
ηνπ Ν. 2725/1999 θαη ηεο αξηζκ. απφθαζεο 16117/2000 (Φ.Δ.Κ. 885 Β΄).
2. Ο αζιεηάο-ππΪιιεινο πνπ δεηεέ κεηαθέλεζε ά απφζπαζε ά κεηΪζεζε ζε ππεξεζέα, ψζηε
λα δηεπθνιχλεηαη ε αζιεηηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ππνβΪιιεη ζρεηηθά αέηεζε ζηελ ππεξεζέα ηνπ δηα
ηεο νηθεέαο αζιεηηθάο νκνζπνλδέαο. Ζ νκνζπνλδέα θαηΪ ηε δηαβέβαζε ηεο αέηεζεο δηαηππψλεη ηε
γλψκε ηεο αλαθνξηθΪ κε ην αέηεκα ηνπ ππαιιάινπ.
Γηαδηθαζία:
1. Οη Ϊδεηεο απνπζέαο γηα ζπκκεηνρά ηνπ αζιεηά ππαιιάινπ ζε πξνπνλάζεηο θαη αζιεηηθνχο
αγψλεο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ πξντζηΪκελν ηεο ππεξεζέαο ζηελ νπνέα αλάθεη νξγαληθΪ ν ππΪιιεινο. Οη Ϊδεηεο απηΫο ρνξεγνχληαη κε απνδνρΫο. ηελ απφθαζε ρνξάγεζεο ηεο Ϊδεηαο νξέδνληαη
ηα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα, νη εκΫξεο θαη ψξεο ηεο απνπζέαο ηνπ ππαιιάινπ. Ζ απφθαζε ρνξάγεζεο
ηεο Ϊδεηαο θνηλνπνηεέηαη θαη ζηελ νηθεέα αζιεηηθά νκνζπνλδέα.
2. Ζ κεηαθέλεζε ά απφζπαζε ά κεηΪζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιάινπ ελεξγεέηαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηνπο ππαιιάινπο ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν αλάθεη ν ππΪιιεινο.
3. Ζ ππεξεζέα ηνπ αζιεηά-ππαιιάινπ κπνξεέ λα δεηεέ πξφζζεηα ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο,
πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα απφθαζε δηεπθνιχλζεηο.
4. Ο πξντζηΪκελνο ηεο ππεξεζέαο ηνπ αζιεηά-ππαιιάινπ επηηξΫπεηαη λα αλαθαιεέ ηηο απν-

θΪζεηο ηνπ, γηα ρνξάγεζε αδεηψλ απνπζέαο, εθφζνλ απηφο δελ εέλαη ζπλεπάο ζηηο αζιεηηθΫο ηνπ
ππνρξεψζεηο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθεέαο νκνζπνλδέαο.
Τπνρξεψζεηο αζιεηψλ-ππαιιήισλ:
1. Ο αζιεηάο-ππΪιιεινο νθεέιεη λα κεηΫρεη αλειιηπψο ζηηο πξνπνλάζεηο θαη ζηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο γηα ηνπο νπνένπο ηνπ Ϋρεη ρνξεγεζεέ Ϊδεηα απνπζέαο.
2. ΤπΪιιεινο πνπ δελ ζπκκεηΫρεη ζε πξνπνλάζεηο ά αζιεηηθνχο αγψλεο γηα ηνπο νπνένπο
ηνπ ρνξεγάζεθε Ϊδεηα απνπζέαο ππνρξενχηαη λα πξνζΫξρεηαη γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ ζηελ ππεξεζέα πνπ νξγαληθΪ αλάθεη.
3. Αδηθαηνιφγεηε απνπζέα ηνπ αζιεηά - ππαιιάινπ απφ πξνπνλάζεηο ά αγψλεο θαη κε εκθΪληζά ηνπ ζηελ ππεξεζέα ηνπ απνηειεέ πεηζαξρηθφ παξΪπησκα.
Δ. ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΛΖΣΧΝ ΑκεΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1. Οη αζιεηΫο πνπ Ϋρνπλ ζεκεηψζεη κέα, ηνπιΪρηζηνλ, απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη
ζηελ πεξέπησζε α ηνπ θεθαιαένπ Β1 ηνπ παξφληνο, εέλαη ειηθέαο δεθαεπηΪ Ϋσο θαη ηξηΪληα
(17-30) εηψλ θαη Ϋρνπλ ηέηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξΫπεη ζπκκεηνρά ζηηο θΪζε θνξΪ ηζρχνπζεο
δηαδηθαζέεο επηινγάο γηα ηελ εηζαγσγά ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, εηζΪγνληαη ζε νπνηνδάπνηε
ηκάκα Α.Δ.Η. ά Σ.Δ.Η. ηεο πξνηέκεζάο ηνπο, πιελ ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαη εγγξΪθνληαη ζε απηφ, θαζ'
ππΫξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηΫσλ, πνπ νξέδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θΪζε θνξΪ δηαηΪμεηο.
Δμαηξνχληαη, νη αζιεηΫο πνπ Ϋρνπλ θαηαθηάζεη, ηνπιΪρηζηνλ, κέα πξψηε λέθε ζε ζεξηλνχο ά ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο αγψλεο γηα ηνπο νπνένπο νξέδεηαη ειηθέα 17-35 εηψλ. Με ηελ αξηζκ.
Φ.252.25/Β6/2000, απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 473 Β΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο αξηζκ
Φ.252.25/Β6/2648/2001, (Φ.Δ.Κ. 1250 Β΄) θαη Φ.252.25/Β6/2005, (Φ.Δ.Κ. 61 Β΄) απνθΪζεηο ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, νξέδνληαη νη πξνυπνζΫζεηο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, ε δηαδηθαζέα θαη γεληθΪ θΪζε ιεπηνκΫξεηα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο απηάο.
Δηδηθφηεξα:
α) ηα νκαδηθΪ αζιάκαηα ν αζιεηάο πξΫπεη λα Ϋρεη ζπκκεηΪζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγΪλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο πνπ δηεμΪγνληαη, θαηΪ θΪζεηο, νη ζπκκεηνρΫο
ζηνπο αγψλεο ππνινγέδνληαη κε βΪζε ην Ϊζξνηζκα ησλ αγψλσλ φισλ ησλ θΪζεσλ.
β) Χο Παλειιάληνη αγψλεο ά Παλειιάλην πξσηΪζιεκα ζεσξνχληαη κέα θαη κφλν Δζληθνχ
Δξαζηηερληθνχ επηπΫδνπ δηνξγΪλσζε θΪζε ρξφλν, πνπ νξέδεηαη απφ ηελ νηθεέα αζιεηηθά νκνζπνλδέα θαη πΪληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξέαο γηα θΪζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα. Οη δηνξγαλψζεηο θππΫιινπ δελ ζεσξνχληαη Παλειιάληνη αγψλεο ά Παλειιάλην πξσηΪζιεκα. ηαλ ζε θΪπνηα θαηεγνξέα ειηθηψλ θαη θχινπ γέλνληαη δχν ά πεξηζζφηεξα Παλειιάληα πξσηαζιάκαηα ζε θΪζε θαηεγνξέα,
ιακβΪλεηαη ππφςε, κφλν, ην Παλειιάλην πξσηΪζιεκα ά νη Παλειιάληνη αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο
ειηθέαο ζηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα.64
γ) ηα αηνκηθΪ αζιάκαηα δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ε νκαδηθά βαζκνινγέα ά θαηΪηαμε. Χο αηνκηθΪ αζιάκαηα λννχληαη θαη ηα νκαδηθΪ αγσλέζκαηα απηψλ. Οη αλαθεξφκελεο δηαθξέζεηο, πιελ
ησλ Οιπκπηαθψλ, Παγθνζκέσλ θαη Παλεπξσπατθψλ αγψλσλ, πξΫπεη λα Ϋρνπλ θαηαθηεζεέ απφ
ηνπο αζιεηΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηεζζΪξσλ (4) ηειεπηαέσλ εηψλ, πξηλ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο
γηα ην νπνέν ν αζιεηάο ππνβΪιιεη αέηεζε εηζαγσγάο.
δ) Οη αζιεηΫο κπνξνχλ λα αζθάζνπλ ην πην πΪλσ δηθαέσκΪ ηνπο θαη ηα ακΫζσο επφκελα
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Βιέπε: εδάθην β΄, παξ. 2 Κεθάιαην Β1, «Ύςνο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ», ηνπ παξφληνο.

δχν αθαδεκατθΪ Ϋηε απφ απηφ πνπ ππΫβαιαλ γηα πξψηε θνξΪ αέηεζε εηζαγσγάο.
ε) Αλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ αζιεηψλ εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ εθεέλσλ
πνπ δηθαηνχληαη ηηο πξναλαθεξζεέζεο παξνρΫο, επεξγεηάκαηα ά δηεπθνιχλζεηο, ηζρχεη ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο κε ηα εμάο θξηηάξηα:
ΓηΪθξηζε ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην επέζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ.
- Νέθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξέα ηνπ αζιάκαηνο ά ηνπ αγσλέζκαηνο.
εηξΪ πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξέζεσλ πνπ θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ γηα
ηνλ αζιεηηζκφ.
- Βαζκφο ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ.
ε πεξέπησζε ηζνβαζκέαο δηελεξγεέηαη δεκφζηα θιάξσζε.
2. Οη αζιεηΫο πνπ Ϋρνπλ θαηαθηάζεη κηα ηνπιΪρηζηνλ λέθε απφ ηηο παξαθΪησ:
α)
7ε Ϋσο θαη 8ε λέθε ζε επξσπατθΪ πξσηαζιάκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λΫσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ,
εθάβσλ - λεαλέδσλ ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο
θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο,
β) 1ε Ϋσο θαη 3ε λέθε ζε κεζνγεηαθνχο αγψλεο,
γ) 1ε - 3ε λέθε ζε Βαιθαληθνχο αγψλεο αλδξψλ γπλαηθψλ θαη εθάβσλ - λεαλέδσλ,
δ)
1ε Ϋσο θαη 3ε λέθε ζε παλειιάλην πξσηΪζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λΫσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθάβσλ - λεαλέδσλ ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο ά παλειιάληνπο ζρνιηθνχο αγψλεο,
ε)
Ϋρνπλ ζεκεηψζεη ά ηζνθΪξηζαλ παλειιάληα επέδνζε αλδξψλ - γπλαηθψλ, ζε αγψληζκα αζιάκαηνο
πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο,
ζη)
1ε Ϋσο θαη 6ε λέθε ζε παγθφζκηα πξσηαζιάκαηα παέδσλ - θνξαζέδσλ ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα
αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο,
δ)
1ε Ϋσο θαη 6ε λέθε ζε επξσπατθφ πξσηαζιάκαηα παέδσλ - θνξαζέδσλ ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα
αζιάκαηνο πνπ θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο,
ε)
1ε λέθε ζε παλειιάλην πξσηΪζιεκα παέδσλ θνξαζέδσλ ζε Ϊζιεκα ά αγψληζκα αζιάκαηνο πνπ
θαιιηεξγεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα νκνζπνλδέεο.
εηζΪγνληαη, ζχκθσλα κε ηε ζεηξΪ πξνηέκεζάο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηέν, θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ κνξέσλ, ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε ζρνιά ά ηκάκα Α.Δ.Η. ά Σ.Δ.Η. πιελ ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. ζε
πνζνζηφ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) επηπιΫνλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηΫσλ, εθφζνλ, κεηΪ ηελ πξνζαχμεζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξέσλ θαηΪ δΫθα ηνηο εθαηφ (10%) ζπγθεληξψλνπλ αξηζκφ κνξέσλ, ηνπιΪρηζηνλ, έζν κε ηα κφξηα πνπ ζπγθΫληξσζε ην έδην αθαδεκατθφ Ϋηνο ν ηειεπηαένο εηζαρζεέο ζηε ζπγθεθξηκΫλε ζρνιά.
Σ. ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ

1. ηνπο αζιεηΫο αηνκηθνχ ά νκαδηθνχ αζιάκαηνο πνπ θαηΫθηεζαλ πξψηε, δεχηεξε ά ηξέηε
λέθε ζηελ ΠαξανιπκπηΪδα απνλΫκεηαη ρξπζφ κεηΪιιην απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηέαο θαη
Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζιεθζνχλ σο ζχκβνπινη ζην αξκφδην γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγεέν.
2. ηνπο αζιεηΫο αηνκηθνχ ά νκαδηθνχ αζιάκαηνο πνπ θαηΫθηεζαλ ηΫηαξηε, πΫκπηε ά Ϋθηε
ζΫζε ζηνπο έδηνπο αγψλεο απνλΫκεηαη, δεκφζηνο Ϋπαηλνο κεηΪ δηπιψκαηνο απφ ηνλ αξκφδην γηα
ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγφ θαη κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ σο ηερληθνέ ζχκβνπινη απφ ηηο αληέζηνηρεο
αζιεηηθΫο νκνζπνλδέεο. Σν δηθαέσκα ηνπο απηφ κπνξνχλ λα ην αζθάζνπλ εληφο πξνζεζκέαο πΫληε (5) εηψλ απφ ηε δηαθνπά ηεο αγσληζηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.

ΤΝΣΑΞΔΗ, ΑΛΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΔ, ΚΑΣΟΗΚΗΑ, ΓΑΝΔΗΑ
Δηζαγσγή - πληάμεηο - πληαμηνδφηεζε:
Πνηνη παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην Γεκφζην;
1. Οη ηαθηηθνέ (κφληκνη) ππΪιιεινη ησλ ππνπξγεέσλ θαη ηεο Βνπιάο, νη δηθαζηηθνέ ιεηηνπξγνέ,
νη ζπκβαζηνχρνη ηνπ Ν.Γ. 874/71, νη ππΪιιεινη ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ, ησλ
θξαηηθψλ λνζνθνκεέσλ, ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΣΔΗ, νξηζκΫλσλ Ν.Π.Γ.Γ., νη εθπαηδεπηηθνέ φισλ ησλ
βαζκέδσλ, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνέ αλαγλσξηζκΫλσλ ζρνιεέσλ ηεο αιινδαπάο.
2. Σα ζηειΫρε ησλ ελφπισλ δπλΪκεσλ θαη ησλ ζσκΪησλ αζθαιεέαο.
3. Οη βνπιεπηΫο, νη λνκΪξρεο, νη δάκαξρνη θαη νη πξφεδξνη θνηλνηάησλ.
4. Οη θιεξηθνέ.
5. Οη αλΪπεξνη ησλ πνιΫκσλ θαη ηεο Δζληθάο Αληέζηαζεο.
6. ζνη Ϋρνπλ δηθαησζεέ ηηκεηηθά ά πξνζσπηθά ζχληαμε.
7. Σα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ (ζχδπγνη, ηΫθλα) ησλ αλσηΫξσ, ζε πεξέπησζε ζαλΪηνπ, θαη
πξνθεηκΫλνπ γηα δηνξηζζΫληεο ά θαηαηαγΫληεο κΫρξη 31-12-1992 θαη ε παηξηθά νηθνγΫλεηα (παηΫξαο, κεηΫξα, Ϊγακεο αδειθΫο, Ϊγακνη αλέθαλνη αδειθνέ κε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο Ϊλσ ηνπ 67%).
Πνηνο πιεξψλεη ηηο ζπληάμεηο
Απεπζεέαο ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, αθνχ δελ ππΪξρεη εηδηθφο αζθαιηζηηθφο θνξΫαο
ζηνλ νπνέν λα αζθαιέδνληαη νη δεκφζηνη ππΪιιεινη - ιεηηνπξγνέ.
πληάμεηο - πληαμηνδφηεζε - Γεληθά
Θεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο
Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε ε ζπκπιάξσζε απφ ηνλ ππΪιιειν - ιεηηνπξγφ ηνπ ειαρέζηνπ
ρξφλνπ ζπληαμηνδφηεζεο.
Πνηεο ππεξεζίεο ππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο;
Τπεξεζέεο πνπ Ϋρνπλ πξνζθεξζεέ ζην Γεκφζην, ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ θαη ηα Ϊιια
Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο (ηαθηηθνχ, εθηΪθηνπ, ζπκβαζηνχρνπ, εκεξνκέζζηνπ θαη
κε ζχκβαζε Ϋξγνπ ππφ πξνυπνζΫζεηο) θαζψο θαη ππεξεζέεο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο.
πλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο (κε αζθάιηζε) ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα;
• ΟΥΗ γηα ηνπο πξνζιεθζΫληεο κΫρξη θαη 31-12-1982

• ΝΑΗ γηα ηνπο πξνζιεθζΫληεο κεηΪ ηελ 1-1-1983
πλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηελ
αιινδαπή γεληθά;
• ΝΑΗ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εέλαη παιαηνέ αζθαιηζκΫλνη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνυπεξεζέα ζε ζρνιεέα ηεο αιινδαπάο θαη δέδαμαλ ζε ηΪμεηο ειιελνπαέδσλ.
• ΌΥΗ ζηνπο παιαηνχο αζθαιηζκΫλνπο, εθφζνλ νη ζρεηηθΫο εηζθνξΫο κεηαθεξζνχλ ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθΪιηζεο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζε νξηζκΫλεο Ϊιιεο πεξηπηψζεηο.
πλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηηο ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;
ΝΑΗ κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ 1408/1971, 574/1972 θαη
1606/1998 εθφζνλ:
α) ν ππΪιιεινο ά ζηξαηησηηθφο Ϋρεη πξνζιεθζεέ-θαηαηαγεέ κεηΪ ηελ 1-1-1983 θαη
β) ζε θΪζε πεξέπησζε, εθφζνλ ν ρξφλνο απαζρφιεζάο ηνπ ζηηο ρψξεο-κΫιε ηεο Δ.Δ. δηαλχζεθε ζην δεκφζην ηνκΫα.
Ο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο;
Ο ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθάο ζεηεέαο (θιεξσηνχ - εθΫδξνπ) ζπλππνινγέδεηαη καδέ κε ηελ ππφινηπε δεκφζηα ππεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ - ιεηηνπξγνχ γηα ηε ζεκειέσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (ρσξέο εμαγνξΪ ά κε εμαγνξΪ).
Ο ρξφλνο ζπνπδψλ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο;
ΚαηΪ θαλφλα, ν ρξφλνο ζπνπδψλ δελ ζπλππνινγέδεηαη γηα ηε ζεκειέσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, αθνχ δελ ινγέδεηαη θαλ σο ζπληΪμηκνο.
Καη΄ εμαίξεζε, ζπλππνινγέδεηαη γηα ηε ζεκειέσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (ινγέδεηαη θαη σο ζπληΪμηκνο) πξνθεηκΫλνπ γηα ηνπο κφληκνπο ζηξαηησηηθνχο ν ρξφλνο ζπνπδψλ ζηηο
ζηξαηησηηθΫο ζρνιΫο θαη γηα ηα ζηειΫρε ησλ σκΪησλ Αζθαιεέαο ν ρξφλνο ζπνπδψλ ζηηο αληέζηνηρεο παξαγσγηθΫο ζρνιΫο.
Μπνξεί ν ππάιιεινο-ιεηηνπξγφο λα ζπληαμηνδνηεζεί ακέζσο κεηά ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο;
Ο ππΪιιεινο - ιεηηνπξγφο πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ ειΪρηζην ρξφλν ζπληαμηνδφηεζεο λαη κελ
ζεκειηψλεη δηθαέσκα γηα ζχληαμε θαη κπνξεέ λα απνρσξάζεη απφ ηελ Τπεξεζέα, δελ εέλαη φκσο
δπλαηά ε θαηαβνιά ηεο ζχληαμάο ηνπ, αλ δελ Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ην απαηηνχκελν θαηΪ πεξέπησζε
φξην ειηθέαο.
Ση είλαη ην «φξην ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε»;
Δέλαη ε ειηθέα πνπ πξΫπεη λα Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ν ππΪιιεινο - ιεηηνπξγφο πξνθεηκΫλνπ λα
αξρέζεη λα ηνπ θαηαβΪιιεηαη ε ζχληαμε πνπ δηθαηνχηαη.
Γελ εέλαη απαξαέηεην λα Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ν ππΪιιεινο - ιεηηνπξγφο ην απαηηνχκελν φξην
ειηθέαο θαηΪ ην ρξφλν ζεκειέσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ο ππΪιιεινο - ιεηηνπξγφο
κπνξεέ λα απνρσξάζεη απφ ηελ Τπεξεζέα θαη λα πΪξεη ηε ζχληαμά ηνπ φηαλ ζπκπιεξψζεη ην
απαηηνχκελν φξην ειηθέαο.
ε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, πνπ θαηαγξΪθνληαη ζηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, δελ απαηηεέηαη φξην ειηθέαο γηα ηελ Ϋλαξμε θαηαβνιάο ηεο ζχληαμεο.
Όινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη-ιεηηνπξγνί έρνπλ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
(ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο) θαη ηα ίδηα φξηα ειηθίαο γηα ηελ έλαξμε πιεξσκήο ηεο ζχληαμήο

ηνπο;
Οη δεκφζηνη - ππΪιιεινη - ιεηηνπξγνέ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο πξνυπνζΫζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηα φξηα ειηθέαο γηα ηελ Ϋλαξμε πιεξσκάο ηεο ζχληαμάο ηνπο, αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα
(ζηξαηησηηθνέ - πνιηηηθνέ δεκφζηνη ππΪιιεινη), ηελ ηδηφηεηα ηνπ «λΫνπ» ά ηνπ «παιαηνχ αζθαιηζκΫλνπ», ην ρξφλν δηνξηζκνχ - θαηΪηαμεο θαη ην ρξφλν ζεκειέσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Δπηζεκαέλεηαη, φηη γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ν..Κ., ην
θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκΪησλ θξΪηεζεο, ηα ζηειΫρε ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ θαη ησλ
σκΪησλ Αζθαιεέαο δελ απαηηεέηαη ε ζπκπιάξσζε νηνπδάπνηε νξένπ ειηθέαο γηα ηελ Ϋλαξμε
πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο πνπ Ϋρνπλ δηθαησζεέ.
Οη δεκφζηνη ππΪιιεινη - ιεηηνπξγνέ (ζηξαηησηηθνέ θαη πνιηηηθνέ) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ παιαηνχ
αζθαιηζκΫλνπ, δηθαηνχληαη ζχληαμε ζε πεξέπησζε παξαέηεζάο ηνπο απφ ηελ Τπεξεζέα, εθφζνλ
Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη 15εηά πιάξε πξαγκαηηθά ζπληΪμηκε ππεξεζέα θαη ην 65ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο
ηνπο γηα ηνπο Ϊλδξεο ά ην 60ν γηα ηηο γπλαέθεο.
• Με ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 99/1974 (ΦΔΚ 295Α΄) φπσο ηζρχεη, πξνζηέζεηαη εδΪθην σο εμάο:
«Γηα ηνπο βνπιεπηΫο νη νπνένη εέλαη παληειψο ηπθινέ, παξαπιεγηθνέ ά ηεηξαπιεγηθνέ, θαζψο
θαη φζνη πΪζρνπλ απφ ππεξθσζθαηαζαηκέα ά απφ Βάηα νκφδπγν κεζνγεηαθά ά δξεπαλνθπηηαξηθά ά κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα θαη ππνβΪιινληαη ζε κεηΪγγηζε ά απφ ρξφληα λεθξηθά αλεπΪξθεηα ηειηθνχ ζηαδένπ θαη ππνβΪιινληαη ζε αηκνθΪζαξζε ά πεξηηνλατθά θΪζαξζε ά Ϋρνπλ ππνζηεέ κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ά ζπκπαγψλ νξγΪλσλ (θαξδηΪ, πλεχκνλεο, άπαξ, πΪγθξεαο, θαη λεθξνέ), εθφζνλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ζπληξΫρεη πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67%, αξθεέ ε ζπκπιάξσζε δχν πιάξσλ εηψλ ζπλερνχο ά δηαθεθνκκΫλεο βνπιεπηηθάο ζεηεέαο θαη ε ζχληαμά ηνπο θαηαβΪιιεηαη απφ ηεο ζπκπιεξψζεσο ηνπ πεληεθνζηνχ πΫκπηνπ (55 νπ)
Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο, αλεμαξηάησο ηνπ ρξφλνπ πνπ απΫθηεζαλ ηε βνπιεπηηθά ηνπο ηδηφηεηα.»
• Οη δηαηΪμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξέπησζεο Ϋρνπλ αλΪινγε εθαξκνγά θαη γηα ηα πξφζσπα ζηα νπνέα Ϋρνπλ ζπληξΫμεη νη πξνυπνζΫζεηο ησλ δηαηΪμεσλ απηψλ κΫρξη ηε δεκνζέεπζε
ηνπ λφκνπ 3513/06 (ΦΔΚ 265Α΄), θαζψο θαη γηα ηηο νηθνγΫλεηεο φζσλ απφ απηνχο Ϋρνπλ πεζΪλεη.
Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ «λένο» θαη «παιαηφο αζθαιηζκέλνο»;
ΝΫνο αζθαιηζκΫλνο εέλαη εθεέλνο ν νπνένο αζθαιέζηεθε γηα πξψηε θνξΪ ζε νπνηνλδάπνηε
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθΪιηζεο κεηΪ ηελ 1-1-1993.
Παιαηφο αζθαιηζκΫλνο εέλαη φπνηνο αζθαιέζηεθε γηα πξψηε θνξΪ ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθΪιηζεο κΫρξη θαη ηελ 31-12-1992.
Πιεξνθνξίεο: www.mof-glk.gr

11.1.

Υνξάγεζε ζχληαμεο παζφλησλ εμαηηέαο ηεο ππεξεζέαο.

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Θεζκηθφ πιαίζην: ΠΓ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
ε παζφληεο απφ ηξαχκα ά λφζεκα πνπ πξνάιζε πξφδεια θαη αλακθηζβάηεηα εμαηηέαο ηεο
ππεξεζέαο ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 25% θαλνλέδεηαη ζχληαμε βΪζεη ηνπ πνζνζηνχ αληθαλφηεηαο,
εθφζνλ βΫβαηα, εέλαη αλψηεξε ηεο ζχληαμεο βΪζεη ησλ εηψλ ππεξεζέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
ΓλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ. Δ. (ΑλσηΪηεο ηξαηνχ Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο) κε ηνλ πιάξε θΪ-

θειν ηεο πξνεγεζεέζαο δηαδηθαζέαο θαη ηα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ ζπληαμηνδφηεζεο.
(ΒιΫπε θεθ.11.7)
Γηαδηθαζία:
Αέηεζε ηνπ παζφληνο ζηελ ππεξεζέα ηνπ, πνπ δηαβηβΪδεηαη ζηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ, απφ
ηνλ νπνέν αλαηέζεηαη ζε δηθαζηά ε δηελΫξγεηα αλαθξέζεσλ γηα εμαθξέβσζε ησλ πεξηζηΪζεσλ ηνπ
παζάκαηνο ηνπ ππαιιάινπ.
ηε ζπλΫρεηα, ην πφξηζκα ηνπ δηθαζηά δηαβηβΪδεηαη ζηελ Δπηηξνπά απαιιαγψλ ε νπνέα γλσκαηεχεη πεξέ ηνπ εέδνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ παζάκαηνο θαη αθνινχζσο δηαβηβΪδεη ην θΪθειν
ζηελ Α..Τ. Δπηηξνπά, ε νπνέα απνθαέλεηαη ηειηθΪ γηα ηε ζρΫζε ηνπ παζάκαηνο κε ηελ ππεξεζέα.

11.2.
Υνξάγεζε ζχληαμεο, ιφγσ αληθαλφηεηαο κε νθεηινκΫλεο ζηελ ππεξεζέα,
ππαιιάισλ πνπ πΪζρνπλ απφ ζπγθεθξηκΫλεο αζζΫλεηεο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Θεζκηθφ πιαίζην: Π.Γ. 166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄), Ϊξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 3513/06 (ΦΔΚ
265Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
Γηα ηνπο ππαιιάινπο νη νπνένη εέλαη παληειψο ηπθινέ, παξαπιεγηθνέ ά ηεηξαπιεγηθνέ, θαζψο
θαη γηα φζνπο πΪζρνπλ απφ ππεξθσζθαηαζαηκέα ά απφ Βάηα νκφδπγν κεζνγεηαθά ά δξεπαλνθπηηαξηθά ά κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα θαη ππνβΪιινληαη ζε κεηΪγγηζε ά απφ ρξφληα λεθξηθά αλεπΪξθεηα ηειηθνχ ζηαδένπ θαη ππνβΪιινληαη ζε αηκνθΪζαξζε ά πεξηηνλατθά θΪζαξζε ά Ϋρνπλ ππνζηεέ κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ά ζπκπαγψλ νξγΪλσλ (θαξδηΪο, πλεπκφλσλ,
άπαηνο, παγθξΫαηνο, θαη λεθξψλ), εθφζνλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ζπληξΫρεη πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 67%, αξθεέ δεθαπεληαεηάο πιάξεο πξαγκαηηθά ζπληΪμηκε ππεξεζέα.
Γηθαηνινγεηηθά:
ΓλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ. Δπηηξνπάο. ΔπηπιΫνλ, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπληαμηνδφηεζεο. (βιΫπε
θεθ. 11.7)
Γηαδηθαζία:
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ππεξεζέαο ηνπ ν ππΪιιεινο παξαπΫκπεηαη ζηελ Α..Τ. Δπηηξνπά ε
νπνέα γλσκαηεχεη γηα ηελ πΪζεζά ηνπ. ηε ζπλΫρεηα, εθφζνλ ε γλσκΪηεπζε εέλαη ζεηηθά, ν ππΪιιεινο κπνξεέ λα παξαηηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ηνπ.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ ζχληαμε πνπ ρνξεγεέηαη αλΫξρεηαη ζην 80% ησλ ζπληΪμηκσλ απνδνρψλ ηνπο.

11.3.
Υνξάγεζε ζχληαμεο ιφγσ αληθαλφηεηαο κε
νθεηινκΫλεο ζηελ ππεξεζέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Θεζκηθφ πιαίζην: Π.Γ.166/2000(ΦΔΚ 153 Α΄)

Πξνυπνζέζεηο:
Απφιπζε ιφγσ ζσκαηηθάο ά δηαλνεηηθάο αληθαλφηεηαο κε νθεηινκΫλεο ζηελ ππεξεζέα θαη
πεληαεηάο, ηνπιΪρηζηνλ, πξαγκαηηθά ζπληΪμηκε ππεξεζέα.
Γηθαηνινγεηηθά:
Απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ πκβνπιένπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 153 ηνπ Ν.3528/07 (ΦΔΚ 26 Α΄).
ΔπηπιΫνλ ηα θαλνληθΪ δηθαηνινγεηηθΪ ζπληαμηνδφηεζεο.
Γηαδηθαζία:
Ζ δηαδηθαζέα πνπ εθαξκφδεηαη αλάθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ νηθεένπ
Τπνπξγεένπ.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ ζχληαμε πνπ ρνξεγεέηαη εέλαη αλΪινγε ησλ εηψλ ππεξεζέαο.

11.4.
Παξνρά επηδνκΪησλ αληθαλφηεηαο ζηνπο απνρσξνχληεο ιφγσ παζάκαηνο
πνπ πξνάιζε πξφδεια θαη αλακθηζβάηεηα εμαηηέαο ηεο ππεξεζέαο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 5 παξ. 2 Ν. 3408/2005 (ΦΔΚ 272Α΄)
Γηθαηνχρνη:
ζνη ζπληαμηνδνηνχληαη γηαηέ Ϋπαζαλ εμαηηέαο ηεο ππεξεζέαο: α) ζπαζηηθά ά πζηεξηθά παξαπιεγέα, β) αρξεζηέα ησλ δχν ρεξηψλ, γ) ηξαχκα ηνπ θξαλένπ πνπ ζπλεπΪγεηαη αληθαλφηεηα 100% θαη δ)
πνιιαπιΫο αλαπεξέεο απφ ηηο νπνέεο ε κηα ηνπιΪρηζηνλ 100% θαη νη ππφινηπεο, ηνπιΪρηζηνλ 100%,
θαζψο θαη ζε φζνπο Ϋρνπλ δχν ά πεξηζζφηεξεο παζάζεηο, θΪζε κηα απφ ηηο νπνέεο ζπλεπΪγεηαη αλαπεξέα 100%. ηνπο αλσηΫξσ παξΫρεηαη θαη επέδνκα πνπ ππνινγέδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ζην κεληαέν
βαζηθφ κηζζφ ηνπ ινραγνχ, φπσο απηφο νξέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ.
Γηθαηνινγεηηθά:
ΓλσκΪηεπζε ηεο ΑλσηΪηεο ηξαηνχ Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
Γηαδηθαζία:
Ζ έδηα δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη ζηελ ρνξάγεζε ζχληαμεο παζφλησλ εμαηηέαο ηεο ππεξεζέαο. (βι. πεξ. 11.1.)

11.5.
Παξνρά επηδφκαηνο αληθαλφηεηαο ζηνπο απνρσξνχληεο ιφγσ λφζνπ κε νθεηινκΫλεο ζηελ ππεξεζέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Πξνυπνζέζεηο: Αληθαλφηεηα απφ 25% Ϋσο 100%.
Γηθαηνινγεηηθά: ΓλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ. Δπηηξνπάο.
Γηαδηθαζία:
Παξαπνκπά ζηελ ΑΤΔ, θαηφπηλ αηηάζεσο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, κεηΪ ηελ απνρψξεζά ηνπ

απφ ηελ ππεξεζέα κε ζχληαμε.
Παξαηεξήζεηο:
Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο αλΫξρεηαη ζην 50% ηνπ επηδφκαηνο πνπ ρνξεγεέηαη ζηνπο παζφληεο
εμαηηέαο ηεο ππεξεζέαο.

11.6.
Δπέδνκα ηπθιφηεηαο ζηνπο παληειψο ηπθινχο,
αλεμαξηάησο αηηέαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Γηθαηνινγεηηθά: ΓλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ. Δπηηξνπάο.
Γηαδηθαζία:
Παξαπνκπά ζηελ ΑΤΔ, θαηφπηλ αηηάζεσο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, κεηΪ ηελ απνρψξεζά ηνπ
απφ ηελ ππεξεζέα κε ζχληαμε.
Παξαηεξήζεηο:
Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο νξέδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ κηζζνχ ηνπ ινραγνχ.

11.7.
ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο, ρνξάγεζεο επηδνκΪησλ θ.ιπ. πνιηηηθψλ ππαιιάισλ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο Γεληθά Γηεχζπλζε Μηζζψλ θαη πληΪμεσλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξα 5 & 19 ηνπ Ν. 2592/1998 (ΦΔΚ 57Α΄), Αξηζκ. 61129/1998 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 773Β΄), Άξζξν 12 ηνπ Ν. 2470/1997(ΦΔΚ 40Α΄), Άξζξν 13 ηνπ Ν. 3016/2002
(ΦΔΚ 110Α΄), Άξζξν 66 ηνπ Π.Γ. /2000(ΦΔΚ 153Α΄), Άξζξν 107 ηνπ Π.Γ. 168/2000 (ΦΔΚ 155Α΄),
Ϊξζξν 2 παξ 7 Ν. 3408/2005 (ΦΔΚ 272Α΄).
Α. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο
(Ζ ππνβνιά ηνπο πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξ.66 ηνπ Π.Γ/ηνο 166/2000, (ΦΔΚ
153Α΄) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αξηζκ. 61129/1998 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ
773Β΄).
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε.
• Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Γ/λζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγεένπ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη ππεξεζηαθΫο κεηαβνιΫο ηνπ ππαιιάινπ, δειαδά, δηνξηζκφο, Ϋληαμε, θαηΪηαμε,
κεηΪηαμε, πξναγσγά, απφιπζε, παξαέηεζε, πεηζαξρηθΫο πνηλΫο, ρνξάγεζε επηδνκΪησλ κε αλαγξαθά ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ κε ηελ νπνέα Ϋγηλε θΪζε κεηαβνιά, θνηλνπνέεζε, αξηζκφο θαη εκεξνκελέα ηνπ εγγξΪθνπ αλαθνέλσζεο, θαζψο θαη ε εκεξνκελέα νξθσκνζέαο θαη αλΪιεςεο θαζεθφλησλ. Να βεβαηψλεηαη, επέζεο, ην ζπλερΫο ά φρη ηεο ππεξεζέαο πνπ

παξαζρΫζεθε θαη ζηελ πεξέπησζε απφιπζεο, γηα ιφγνπο πγεέαο, λα επηζπλΪπηεηαη αληέγξαθν
γλσκΪηεπζεο ηεο νηθεέαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο.
• Πηζηνπνηεηηθφ Γάκνπ ά Κνηλφηεηαο γηα ην Ϋηνο γΫλλεζεο ά επέζεκα αληέγξαθα απφ ηνλ
ππεξεζηαθφ θΪθειν ηνπ ππαιιάινπ.
• Πηζηνπνηεηηθφ Ϊιισλ ππεξεζηψλ γηα ηπρφλ πξνυπεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ πνπ παξαζρΫζεθε ζ΄ απηΫο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ κε βΪζε ηα ηεξνχκελα επέζεκα ζηνηρεέα (απνθΪζεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο). ε πεξέπησζε πνπ Ϋρεη εθδνζεέ απφ ην Γ.Λ. ΚξΪηνπο πξΪμε αλαγλψξηζεο
πξνυπεξεζέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (δηαδνρηθά αζθΪιηζε), λα επηζπλΪπηεηαη θαη αληέγξαθν ηεο
ζρεηηθάο πξΪμεο, θαζψο θαη βεβαέσζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ησλ απνδνρψλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο
ζπκπιεξσκαηηθάο εηζθνξΪο ά πεξέ ηνπ νθεηινκΫλνπ ππνινέπνπ.
• Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθεένπ (Σχπνπ Α΄) ζην νπνέν λα αλαγξΪθεηαη ε ζηξαηησηηθά ππεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ.
• Βεβαέσζε γηα ην ρξφλν πνπ ρξεζέκεπζε σο πξνζφλ δηνξηζκνχ, φπνπ απηφ πξνβιΫπεηαη
απφ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο.
• Βεβαέσζε εθθαζαξηζηηθνχ ησλ απνδνρψλ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ αλαιπηηθΪ νη
απνδνρΫο πνπ Ϋπαηξλε ν ππΪιιεινο θαηΪ ηελ Ϋμνδφ ηνπ απφ ηελ Τπεξεζέα, ε εκεξνκελέα κΫρξη
ηελ νπνέα κηζζνδνηάζεθε κε απνδνρΫο ελεξγεέαο, θαζψο θαη ε αθξηβάο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο θαη
ιάμεο ησλ ηξηκάλσλ απνδνρψλ.
• Τπεχζπλε δάισζε απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη, αλ ν ρξφλνο ηεο ππεξεζέαο ηνπ ππαιιάινπ ρξεζέκεπζε γηα λα πΪξεη ζχληαμε απφ Ϊιιν θνξΫα, αλ γηα ηνλ έδην ρξφλν πάξε απνδεκέσζε, αλ θαηΫρεη νπνηαδάπνηε ζΫζε θαη αλ παέξλεη ά πάξε Ϊιιε ζχληαμε θαη ζε θαηαθαηηθά πεξέπησζε ηε ζΫζε πνπ θαηΫρεη θαη ην θνξΫα πνπ ζπληαμηνδνηεέηαη ά ζπληαμηνδνηάζεθε ζην παξειζφλ.
• Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθάο ά Κνηλνηηθάο Αξράο, εθδηδφκελν βΪζεη επηζάκσλ
ζηνηρεέσλ ά ηνπιΪρηζηνλ βΪζεη Ϋλνξθεο βεβαέσζεο ελψπηνλ Δηξελνδέθε ά πκβνιαηνγξΪθνπ
(Β.Γ.805/1969 ΦΔΚ 260 Α) απφ ην νπνέν λα θαέλνληαη ηα πξφζσπα ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ ππαιιάινπ, ην Ϋηνο γΫλλεζάο ηνπο θαη ε πξνζσπηθά ηνπο θαηΪζηαζε (ηΫθλα Ϋγγακα ά Ϊγακα).
• ε πεξέπησζε Ϋγγακεο ππαιιάινπ, λα βεβαηψλεηαη αλ ν γΪκνο Ϋρεη ιπζεέ ά φρη, δηαθνξεηηθΪ απαηηεέηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓξακκαηΫα ηνπ Πξσηνδηθεένπ φηη δελ Ϋρεη θαηαηεζεέ αέηεζε δηαδπγένπ κΫρξη ηελ εκεξνκελέα πνπ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζέα.
• Αληέγξαθν δηθαζηηθάο απφθαζεο κε ηελ νπνέα θαη εθ΄ φζνλ αλαγλσξέζηεθε σο παξΪλνκε
δηνηθεηηθά πξΪμε.
Β. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο
Δπεηδά απφ 25 Ηνπλένπ 1998 νη ζπληΪμεηο θαηαβΪιινληαη κΫζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ε
αηηνχζα ά ν αηηψλ ηε ζχληαμε πξΫπεη λα αλνέμεη ινγαξηαζκφ ζην φλνκΪ ηνπ (κε ζπλδηθαηνχρν φπνην πξφζσπν ζΫιεη) ζε Ϋλα απφ ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ αλαγξΪθνληαη ζην ηΫινο ηνπ θεθ.11
θαη λα ππνβΪιεη (καδέ κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαλνληζκνχ) θαη ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ:
• Φσηναληέγξαθν ηεο πξψηεο ζειέδαο ηνπ βηβιηαξένπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνέν
Ϊλνημε ην ινγαξηαζκφ, ζηελ νπνέα λα θαέλεηαη θαζαξΪ ν αξηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηεο ά ηνπ δηθαηνχρνπ. ηελ πεξέπησζε, πνπ δελ ππΪξρεη βηβιηΪξην, απαηηεέηαη ζεκεέσκα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηα πξναλαθεξζΫληα ζηνηρεέα.
• Φσηναληέγξαθν ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο (θαη ησλ δχν φςεσλ).
• Φσηναληέγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδάκαηνο ά νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ

εγγξΪθνπ (φπσο θνξνινγηθάο δάισζεο, θνξνινγηθάο ελεκΫξσζεο θ.ιπ.) απφ ην νπνέν λα θαέλεηαη θαζαξΪ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ηα ινηπΪ
ζηνηρεέα ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ εηζνδάκαηνο ά ηεο θνξνινγηθάο δάισζεο δελ ρξεηΪδνληαη).
Παξαηεξήζεηο:
• ια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζην αξκφδην Τπνπξγεέν (Γ/λζε Πξνζσπηθνχ ά Οηθνλνκηθνχ) ζην νπνέν ππΪγεηαη ν ππΪιιεινο θαη ην Τπνπξγεέν κεηΪ ηνλ πξνΫιεγρφ ηνπο, βΪζεη
ηνπ αξζξ.5 ηνπ Α.Ν.599/68, ηα δηαβηβΪδεη ζηε 42α Γ/λζε Καλνληζκνχ πληΪμεσλ Πνιηηηθψλ Τπαιιάισλ, γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο πξΪμεο θαλνληζκνχ ζχληαμεο.
• Οη εθπαηδεπηηθνέ ιεηηνπξγνέ ππνβΪιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο ζηα νηθεέα Γξαθεέα ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο.
• ΔπηηξΫπεηαη ε ζχγρξνλε θαηαβνιά κΫρξη δχν ην πνιχ ζπληΪμεσλ ζε Ϊγακα παηδηΪ νξθαλΪ θαη απφ ηνπο δχν γνλεέο, κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 18 νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο ά θαη κεηΪ ηε
ζπκπιάξσζε ηνπ 18νπ Ϋηνπο, εθφζνλ ζπνπδΪδνπλ ά εέλαη αλέθαλα θαηΪ πνζνζηφ 80% θαη Ϊλσ.
Γ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ζπδχγνπ
Άξζξν 12 ηνπ Ν. 2470/97 (ΦΔΚ 40Α΄), Ϊξζξν 13 ηνπ Ν. 3016/2002(ΦΔΚ 110Α΄), θαη Ϊξζξν 5
παξ. 6 ηνπ Ν. 2592/98 (ΦΔΚ 57Α΄)
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθάο ά Κνηλνηηθάο αξράο,
πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ βΪζεη επέζεκσλ ζηνηρεέσλ ά βΪζεη ελφξθνπ βεβαηψζεσο, ελψπηνλ Δηξελνδηθεένπ ά πκβνιαηνγξΪθνπ, ά ιεμηαξρηθά πξΪμε ΓΪκνπ.
2. Τπεχζπλε δάισζε απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη, αλ ν έδηνο ν ζπληαμηνχρνο ιακβΪλεη επέδνκα ζπδχγνπ απφ Ϊιιε πεγά.
Γ. Γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο ηέθλσλ
Άξζξν 12 ηνπ Ν. 2470/ 97(ΦΔΚ 40Α΄), Ϊξζξν 13 ηνπ Ν. 3016/2002 (ΦΔΚ 110Α΄) θαη Ϊξζξν 5
παξγ 6 ηνπ Ν. 2592/98 (ΦΔΚ 57Α΄).
Γηθαηνινγεηηθά:
1. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθάο ά Κνηλνηηθάο αξράο,
πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ βΪζεη επέζεκσλ ζηνηρεέσλ ά βΪζεη ελφξθνπ βεβαηψζεσο ελψπηνλ Δηξελνδηθεένπ ά πκβνιαηνγξΪθνπ, ζην νπνέν λα αλαγξΪθνληαη ηα ηΫθλα ηνπ αηηνχληνο, ε ρξνλνινγέα
γΫλλεζάο ηνπο, θαζψο θαη ε πξνζσπηθά θαηΪζηαζε ηνπο, (Ϋγγακα ά Ϊγακα) ά ιεμηαξρηθά πξΪμε
γΫλλεζεο ησλ ηΫθλσλ.
2. Τπεχζπλε δάισζε απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη, αλ ν έδηνο ν ζπληαμηνχρνο ιακβΪλεη επέδνκα ηΫθλνπ απφ Ϊιιε πεγά.
Παξαηεξήζεηο:
• ηαλ ηα ηΫθλα εέλαη κεγαιχηεξα ησλ 18 εηψλ θαη ζσκαηηθΪ ά πλεπκαηηθΪ αλέθαλα γηα ηελ
Ϊζθεζε νπνηνπδάπνηε βηνπνξηζηηθνχ επαγγΫικαηνο, απαηηεέηαη γλσκΪηεπζε ηεο Αλψηαηεο ηξαηνχ Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο (Α..Τ.Δ.).
• ε πεξέπησζε πνπ ε αληθαλφηεηα Ϋρεη δηαπηζησζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ελεξγνχ ππεξεζέαο
ηνπ ππαιιάινπ θαη εέρε ρνξεγεζεέ ζ‟ απηφλ επέδνκα ηΫθλσλ, δελ απαηηεέηαη λΫα γλσκΪηεπζε, αιιΪ
βεβαέσζε ηεο ππεξεζέαο Γηνηθεηηθνχ ηνπ ππαιιάινπ, φηη ερνξεγεέην ην αλσηΫξσ επέδνκα.
• ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηΫθλα πνπ θνηηνχλ ζε αλψηεξεο ά αλψηαηεο ζρνιΫο ά Η.Δ.Κ. (Γεκφζηα ΗδησηηθΪ), βεβαέσζε ηεο ζρνιάο γηα ηελ πξψηε εγγξαθά ηνπο ζ‟ απηά, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνβιε-

πφκελν απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιάο ρξφλν θνέηεζεο γηα ηελ απνπεξΪησζε ησλ ζπνπδψλ. ε
θακέα, φκσο, πεξέπησζε πΫξαλ απφ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 24νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο.
• Γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε βεβαέσζε λα εέλαη κεηαθξαζκΫλε θαη επηθπξσκΫλε απφ
ηελ αξκφδηα Πξνμεληθά Αξρά ά ην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ.
Δ. Γηα δψξα ενξηψλ - Δπίδνκα αδείαο
Άξζξα 5 παξ. 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Ν. 2592/98 (ΦΔΚ 57Α΄)
Γηθαηνινγεηηθά:
Βεβαέσζε ηεο ππεξεζέαο απφ ηελ νπνέα απνρψξεζε ν ππΪιιεινο, πνπ λα βεβαηψλεηαη αλ ζα
ηνπ ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ εθθαζαξηζηά ησλ απνδνρψλ ελεξγεέαο δψξα ενξηψλ ά επέδνκα αδεέαο.
Παξαηεξήζεηο:
• ε πεξέπησζε, πνπ εθηφο απφ ηε ζχδπγν θαη ηα ηΫθλα ππΪξρνπλ θαη Ϊιια πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηα νπνέα ζπλνηθνχλ θαη βαξχλνπλ ηνλ ππΪιιειν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πεξέ θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, λα δεισζεέ ηνχην ζε ππεχζπλε δάισζε.
• Γχν ά πεξηζζφηεξεο ππεχζπλεο δειψζεηο επηηξΫπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε κέα.
Σ. Υξφλνο νξηζηηθήο απάληεζεο
πσο απηφο Ϋρεη νξηζηεέ κε ηελ αξηζκ. 2/67911/0004/03-12-2004, απφθαζε «Οξηζκφο δηαθνξεηηθάο πξνζεζκέαο γηα ηε δηεθπεξαέσζε ππνζΫζεσλ ησλ πνιηηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθάο
Γξακκαηεέαο Γεκνζηνλνκηθάο Πνιηηηθάο / Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο» ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο θαη Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Γηα ηα ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε κεηαβνιΫο ζπληαμηνδνηηθάο θαηΪζηαζεο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 265A΄), φπσο
ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κΫρξη ζάκεξα Ν. 2880/2001 (ΦΔΚ 9Α‟), Ν. 3230/2004 (ΦΔΚ
44Α‟) θαη Ν. 3345/2005 (ΦΔΚ 138Α‟) .
Ζ. Έλδηθα κέζα
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 66 Π.Γ. 166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄), Ϊξζξν 107 Π.Γ. 168/2000 (ΦΔΚ
155Α΄).
• Έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ ΠξΪμεσλ Καλνληζκνχ πληΪμεσλ ά Έθεζε ελψπηνλ ηνπ νηθεένπ Σκάκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, ε νπνέα αζθεέηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ κΫζα ζε Ϋλα ρξφλν απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο πξΪμεο ά ηεο απφθαζεο, θαζψο
θαη απφ θΪζε Ϋλαλ πνπ Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κΫζα ζε Ϋλα ρξφλν απφ ηελ θνηλνπνέεζά ηεο.

11.8.
Καλνληζκφο ζχληαμεο θαη επηδνκΪησλ ζε νπιέηεο ππαμησκαηηθνχο θαη αμησκαηηθνχο πνπ δηνξέζζεθαλ πξηλ ηελ 1-1-1993 θαη
απνζηξαηεχζεθαλ ιφγσ αληθαλφηεηαο κε νθεηιφκελεο ζηελ ππεξεζέα.
Θεζκηθφ πιαίζην: Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
• χληαμε δηθαηνχληαη φζνη ζπκπιάξσζαλ πΫληε Ϋηε πξαγκαηηθάο ζπληΪμηκεο ππεξεζέαο.

• Δπέδνκα αληθαλφηεηαο δηθαηνχληαη φζνη Ϋρνπλ αληθαλφηεηα ηνπιΪρηζηνλ 25%
• Δπέδνκα βνεζεέαο ηξέηνπ πξνζψπνπ δηθαηνχληαη φζνη Ϋρνπλ πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ηνπιΪρηζηνλ 80%.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Φχιιν Μεηξψνπ απφ ηελ Τπεξεζέα.
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
• Βεβαέσζε απνδνρψλ.
Γηαδηθαζία:
Δθδέδεηαη ε πξΪμε ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηε Γ44 ηνπ Γ.Λ.Κ., απνζηΫιιεηαη ν θΪθεινο ζηελ
νηθεέα Α.Τ.Δ. γηα γλσκΪηεπζε θαη ζηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη λΫα πξΪμε παξνράο επηδφκαηνο.

11.9.
Καλνληζκφο ζχληαμεο θαη επηδνκΪησλ ζε νπιέηεο, ππαμησκαηηθνχο θαη αμησκαηηθνχο πνπ δηνξέζζεθαλ πξηλ 1-1-1993 θαη απνζηξαηεχζεθαλ ιφγσ αληθαλφηεηαο νθεηιφκελεο ζηελ ππεξεζέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Θεζκηθφ πιαίζην: Π.Γ.166/2000 (Φ.Δ.Κ.153Α΄), Π.Γ.168/2000 (ΦΔΚ 155Α΄), Ν. 1859/89
(ΦΔΚ 153Α΄) θαη Ν. 2320/95(ΦΔΚ 133Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Πνζνζηφ αληθαλφηεηαο γηα θαλνληζκφ ζχληαμεο ηνπιΪρηζηνλ 25% .
• Αληθαλφηεηα ζσκαηηθά ά δηαλνεηηθά νθεηιφκελε πξφδεια θαη αλακθηζβάηεηα ζηελ ππεξεζέα.
• χγθξηζε ζχληαμεο βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄), ηνπ Ν.1859/89
(ΦΔΚ 153Α΄) θαη ηνπ Π.Γ.168/2000 (ΦΔΚ 155Α΄). ΠαξΫρεηαη ε κεγαιχηεξε.
• ε πεξέπησζε πνπ παξΫρεηαη ε ζχληαμε βΪζεη δηαηΪμεσλ ηνπ Ν.1859/89 (ΦΔΚ 153Α΄) θαη
ηνπ Π.Γ.168/2000 (ΦΔΚ 155Α΄) παξΫρνληαη ηα επηδφκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.2592/98 (ΦΔΚ
57Α΄), ελψ ζε πεξέπησζε πνπ παξΫρεηαη ε ζχληαμε βΪζεη δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153
Α΄) παξΫρνληαη ηα επηδφκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν.2592/98 (ΦΔΚ 57Α΄).
• ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηΪμεηο πεξηιακβΪλνληαη θαη φζνη εέραλ δηνξηζζεέ κεηΪ ηελ
1-1-1993, αιιΪ, εέραλ αζθαιηζζεέ ζε νπνηνλδάπνηε Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ πξηλ ηελ 1-1-1993.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε
• Πηζηνπνηεηηθφ Σχπνπ Α΄ ά Φχιια Μεηξψνπ, φπσο νξέδνληαη απφ ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ
153 Α΄)
Γηαδηθαζία:
ΜεηΪ ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο ιφγσ πΪζεζεο νθεηιφκελεο ζηελ ππεξεζέα, γέλεηαη ζχγθξηζε
κε ζχληαμε πνπ ρνξεγεέην βΪζεη ησλ εηψλ ππεξεζέαο θαη παξΫρεηαη ε κεγαιχηεξε απφ ηηο δχν.

11.10.

Καλνληζκφο ζχληαμεο θαη επηδνκΪησλ ζε νπιέηεο,
ππαμησκαηηθνχο θαη αμησκαηηθνχο πνπ δηνξέζζεθαλ κεηΪ ηελ 1-1-1993 θαη
απνζηξαηεχζεθαλ ιφγσ αληθαλφηεηαο κε νθεηιφκελεο ζηελ ππεξεζέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν.2084/1992(ΦΔΚ 165Α΄), Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Οη ελδηαθεξφκελνη λα Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη πΫληε Ϋηε πξαγκαηηθάο ζπληΪμηκεο ππεξεζέαο.
• ΔηδηθΪ γηα φζνπο θαζέζηαληαη αλέθαλνη ιφγσ αηπράκαηνο πνπ δελ νθεέιεηαη ζηελ ππεξεζέα, αξθνχλ δπφκηζε ρξφληα πξαγκαηηθάο ζπληΪμηκεο ππεξεζέαο γηα ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο.
Οη αλσηΫξσ δηαηΪμεηο δελ ηζρχνπλ γηα φζνπο εέραλ δηνξηζζεέ κεηΪ ηελ 1-1-1993, αιιΪ εέραλ
αζθαιηζζεέ ζε νπνηνδάπνηε Οξγαληζκφ πξηλ ηελ 1-1-1993.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Φχιιν Μεηξψνπ
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Βεβαέσζε απνδνρψλ
Γηαδηθαζία:
Δθδέδεηαη ε πξΪμε ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Γ.Λ.Κ.-Γ44 θαη παξαπΫκπεηαη ν θΪθεινο ζηελ
ΑλσηΪηε Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά γηα γλσκΪηεπζε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 Ν.2084/92.
ΠαξΫρεηαη θαη κεληαέν πξνζσπηθφ θαη ακεηαβέβαζην επέδνκα αληθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησηηθψλ πληΪμεσλ, θαζψο θαη ηεο παξ.23 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3075/02 θαηΪ πεξέπησζε.
Παξαηεξήζεηο:
• Ζ ζχληαμε θαλνλέδεηαη βΪζεη ησλ Ϊξζξσλ 9 θαη 10 Ν.2084/92.
• Έρνπλ πεξηθνπεέ ηα επηδφκαηα ησλ βαξΫσο αλαπάξσλ πνπ ηζρχνπλ γηα φζνπο Ϋρνπλ δηνξηζζεέ κΫρξη 1-1-1993.

11.11.
Καλνληζκφο ζχληαμεο θαη επηδνκΪησλ ζε νπιέηεο ππαμησκαηηθνχο - αμησκαηηθνχο πνπ δηνξέζζεθαλ κεηΪ ηελ 1-1-1993 θαη απνζηξαηεχζεθαλ ιφγσ αληθαλφηεηαο νθεηιφκελεο ζηελ ππεξεζέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν.2084/92(ΦΔΚ 165Α΄), Π.Γ.166/2000(ΦΔΚ 153Α΄), Ν.2320/95(ΦΔΚ
133Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Πνζνζηφ αληθαλφηεηαο γηα θαλνληζκφ ζχληαμεο ηνπιΪρηζηνλ 50%.
• Αληθαλφηεηα ζσκαηηθά ά πλεπκαηηθά νθεηιφκελε ζηελ ππεξεζέα.
εκείσζε: Οη αλσηΫξσ δηαηΪμεηο δελ ηζρχνπλ γηα φζνπο εέραλ δηνξηζζεέ κεηΪ ηελ 1-1-1993
αιιΪ εέραλ αζθαιηζζεέ ζε νπνηνδάπνηε Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ πξηλ 1-1-1993.

Γηθαηνινγεηηθά:
πσο νξέδνληαη απφ Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄)
(Αέηεζε - Φχιιν Μεηξψνπ θαη Πηζηνπνηεηηθφ Σχπνπ Α΄).
Γηαδηθαζία:
χκθσλα κε ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄)
Παξαηεξήζεηο:
• Έρνπλ πεξηθνπεέ ηα επηδφκαηα ησλ βαξΫσο αλαπάξσλ πνπ ηζρχνπλ γηα φζνπο Ϋρνπλ δηνξηζζεέ κΫρξη ηελ 1-1-1993.
Σν απαηηνχκελν πνζνζηφ αληθαλφηεηνο γηα ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο απμάζεθε ζε 50% απφ
25% βΪζεη ηνπ Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄)
• χγθξηζε ζχληαμεο βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 9 θαη 10 παξ. 5 ηνπ Ν.2084/92.
ΠαξΫρεηαη ε κεγαιχηεξε.
• ΠαξΫρεηαη θαη κεληαέν πξνζσπηθφ θαη ακεηαβέβαζην επέδνκα αληθαλφηεηαο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησηηθψλ πληΪμεσλ
θαζψο θαη ηεο παξ.23 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3075/02 θαηΪ πεξέπησζε.

11.12.
Καλνληζκφο ζχληαμεο ζε νπιέηεο, ππαμησκαηηθνχο, αμησκαηηθνχο βΪζεη ηνπ
Ν.1897/90 πεξέ απνλνκάο ζχληαμεο θαη παξνράο βνάζεηαο ζε ζχκαηα ηξνκνθξαηέαο - Δπηδφκαηα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν.1897/1990 (ΦΔΚ 120Α΄), Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• Πιάξεο αληθαλφηεηα (Ϊλσ ηνπ 67%).
• Ζ βιΪβε λα πξνΫξρεηαη απφ ηξνκνθξαηηθά πξΪμε πνπ Ϋγηλε εηο βΪξνο ησλ ζπκΪησλ ιφγσ
ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο ζηξαηησηηθψλ.
Γηθαηνινγεηηθά:
πσο νξέδνληαη απφ ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄) (αέηεζε - πηζηνπνηεηηθφ Σχπνπ Α΄ ε
Φχιιν Μεηξψνπ).
Γηαδηθαζία: χκθσλα κε ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄)
Παξαηεξήζεηο:
• Με ην Ν.1977/91 (κεηαγελΫζηεξα), απνλΫκεηαη ζχληαμε ζηνπο Έιιελεο νπιέηεο πνπ θαζέζηαληαη πιάξσο αλέθαλνη απφ ηξνκνθξαηηθά πξΪμε ζηξεθφκελε θαηΪ πξνζψπσλ ηεο παξ.1 ηνπ
Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.1897/90, φπσο επέζεο θαη ζηηο νηθνγΫλεηεο ησλ θνλεπζΫλησλ (Ϊξζξν 2
Ν.1977/91).
• Ζ ζχληαμε νξέδεηαη βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 Ν.1897/90.
• Σν ΔθΪπαμ βνάζεκα ρνξεγεέηαη βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 3 Ν.1897/90.
• Σν Δπέδνκα ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.1897/90 ρνξεγεέηαη ζε φζνπο θαζέζηαληαη κεξηθψο αλέθαλνη.
• Υνξάγεζε απνδεκέσζεο βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 7 Ν.1897/90.

11.13.
Καλνληζκφο ζχληαμεο ζε νπιέηεο, ππαμησκαηηθνχο
αμησκαηηθνχο βΪζεη Ν.1977/1991 «πξνζηαζέα παζφλησλ απφ βέαην ζπκβΪλ
θαη ζπκΪησλ ηξνκνθξαηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο - Δπηδφκαηα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν.1977/1991(ΦΔΚ 185Α΄), Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄), Ν.1897/90(ΦΔΚ
120Α΄), Ν3234/2004(ΦΔΚ 52Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• ΑπμεκΫλνο θέλδπλνο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ππεξεζέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
πσο νξέδνληαη απφ ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄) (αέηεζε - Φχιιν Μεηξψνπ - Πηζηνπνηεηηθφ Σχπνπ Α).
Γηαδηθαζία:
χκθσλα κε ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄)
Παξαηεξήζεηο:
• Με ηνλ Ν.1977/91 απνλΫκεηαη ζχληαμε ζηνπο Έιιελεο πνιέηεο πνπ θαζέζηαληαη πιάξσο
αλέθαλνη απφ ηξνκνθξαηηθά πξΪμε ζηξεθφκελε θαηΪ πξνζψπσλ ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ
Ν.1897/90, φπσο επέζεο θαη ζηηο νηθνγΫλεηεο ησλ θνλεπζΫλησλ.
Ζ ζχληαμε νξέδεηαη βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.1977/91, ηνπ Ϊξζξνπ 34 ηνπ
Π.Γ. 166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄) θαη γεληθψλ δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄)
• Σα επηδφκαηα παξΫρνληαη βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 1 παξ.1, 2, 3 θαη 2 παξ.3 ηνπ
Ν.1977/91 θαη ε παξ. 23 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3075/02.

11.14.
Καλνληζκφο ζχληαμεο απφ κεηαβέβαζε ζηα αλέθαλα γηα εξγαζέα Ϊξξελα ηΫθλα ζηξαηησηηθψλ ζπληαμηνχρσλ γεληθΪ (νπιηηψλ - ππαμησκαηηθψλ - αμησκαηηθψλ).
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο &Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄), Ν.1813/1988 (ΦΔΚ 243Α΄), Ν.Γ.149/1973.
Πξνυπνζέζεηο:
• Πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ηνπιΪρηζηνλ 50%.
• Αγακέα.
• ηαλ ε αληθαλφηεηα επΫξρεηαη κεηΪ ην ζΪλαην ηνπ παηΫξα, ηα ελάιηθα Ϊξξελα ηΫθλα δηθαηνχληαη ζχληαμεο: α) αλ δελ ιακβΪλνπλ Ϊιιε ζχληαμε, β) αλ δελ δηθαηνχληαη ζην κΫιινλ λα ιΪβνπλ Ϊιιε ζχληαμε απφ νπνηνδάπνηε Ϊιιν Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ θχξηαο ΑζθΪιηζεο, γ) αλ ην
κεληαέν εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαέλεη ην θαηψηαην φξην ζχληαμεο ηνπ Γεκνζένπ. Γηα ηελ αληθαλφηεηα γλσκαηεχεη ε Α..Τ.Δ.
Γηθαηνινγεηηθά:

• Αέηεζε
• Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
• ΗαηξηθΫο γλσκαηεχζεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ αληθαλφηεηα (αλ ππΪξρνπλ), φπσο νξέδεη
ην Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153Α΄) θαη ν Ν.1813/88.
Γηαδηθαζία:
ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο αέηεζεο απνζηΫιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηελ ΑλσηΪηε ηξαηνχ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά πνπ γλσκαηεχεη γηα ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο θαη γηα ην ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνένλ επάιζε ε αλαπεξέα (αλ πξνυπάξρε ά επάιζε κεηΪ ην ζΪλαην ηνπ παηΫξα).
ηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη γλσκΪηεπζε πνπ δηαβηβΪδεηαη ζηε 42 ε Γ/λζε ηνπ Γ.Λ.Κ. θαη βΪζεη απηάο εθδέδεηαη πξΪμε ζπληαμηνδφηεζεο.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ ζχληαμε ησλ ελειέθσλ αλέθαλσλ ηΫθλσλ νξέδεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 46 ηνπ
Π.Γ.166/2000 (ΦΔΚ 153 Α΄) ζηα 7/10 ηεο ζχληαμεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζπληαμηνχρνπ.

11.15.
ΚαηΪξηηζε πξνζρεδέσλ πξΪμεσλ Καλνληζκνχ Πνιεκηθψλ πληΪμεσλ ηξαηησηηθψλ θαη κειψλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ θαζψο θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Κψδηθαο Πνιεκηθψλ πληΪμεσλ (Π.Γ.168/2000(ΦΔΚ 155Α΄), Ν.1863/89
(ΦΔΚ 204Α΄), Ν.1543/85(ΦΔΚ 73Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
• χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζπληαμηνδνηηθά λνκνζεζέα (Π.Γ.168/2000) ζχληαμε δηθαηνχληαη
απηνέ πνπ ηξαπκαηέζζεθαλ ά Ϋπαζαλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εκπφιεκεο ζηξαηησηηθάο ηνπο ππεξεζέαο θαη εμαηηέαο απηάο, κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ηνπιΪρηζηνλ 10% θαη 25% γηα ηνπο παζφληεο κΫιε
ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ (Ν.1863/85).
• Σα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ θνλεπζΫλησλ ησλ σο Ϊλσ πεξηπηψζεσλ εθφζνλ πιεξνχλ
ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνληαη απφ ην Π.Γ.168/2000 θαη ηνλ Ν.1863/89.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Γηα ηνπο αλαπάξνπο πνιΫκνπ ζηξαηησηηθνχο, ηνπο θνλεπζΫληεο θαη ηα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαγξΪθνληαη ζην Π.Γ.168/2000 θαηΪ πεξέπησζε.
• Γηα ηα κΫιε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απαηηνχληαη ηα δηθ/θΪ
πνπ αλαγξΪθνληαη ζην Ϊξζξν 5 ηνπ Ν.1863/89 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 13 ηνπ Ν.1543/85.
Γηαδηθαζία:
Γηα ηνλ θαλνληζκφ πνιεκηθψλ ζπληΪμεσλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην Π.Γ.168/2000.
Γηα ηα κΫιε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα
πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 5 ηνπ Ν.1863/89 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν.1543/85.

11.16. ΔηδηθΫο ξπζκέζεηο θαη ηξνπνπνηάζεηο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξα 1&3. ηνπ Ν. 3513/2006 (ΦΔΚ 265 Α΄)

• Ζ δηΪηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηνπ Κψδηθα Πνιεκηθψλ πληΪμεσλ - Κ.Π.. - (Π.Γ.
168/2000 ΦΔΚ 155 Α‟), φπσο ηζρχεη, αληηθαζέζηαηαη απφ 1 εο Ηαλνπαξένπ 2006 σο εμάο:
«Ζ
βαζηθά κεληαέα πνιεκηθά ζχληαμε αληθαλφηεηαο πνπ αλαγλσξέδεηαη ζηνπο αλαπάξνπο πνιΫκνπ
νπιέηεο, ησλ νπνέσλ ε ζχληαμε δελ θαλνλέδεηαη κε βΪζε ην κηζζφ ελΫξγεηαο, εέλαη έζε κε 1,219%
ηνπ κεληαένπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ ινραγνχ, φπσο απηφο ηζρχεη θΪζε θνξΪ, αλΪ εθαηνζηφ αληθαλφηεηαο.»
• Οη δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 90 θαη 91 ηνπ Κ.Π.., φπσο ηζρχνπλ, αληηθαζέζηαληαη,
σο εμάο:
«1.
Ζ βαζηθά κεληαέα πνιεκηθά ζχληαμε, πνπ αλαγλσξέδεηαη ζηηο νηθνγΫλεηεο ησλ Ϊγακσλ νπιηηψλ
πνπ ζθνηψζεθαλ ά εμαθαλέζηεθαλ ά πΫζαλαλ απφ ηξαχκαηα ά λφζν απφηνθν ησλ θαθνπρηψλ ηνπ
πνιΫκνπ, νξέδεηαη ζην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζε αλΪπεξν νπιέηε πνπ θΫξεη αληθαλφηεηα 40%,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 88 ηνπ Κψδηθα απηνχ.»
• Οη δηαηΪμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 110 ηνπ Κ.Π.. αληηθαζέζηαληαη
σο εμάο:
«2.
Σν θαηψηαην φξην πνιεκηθάο ζχληαμεο ά βνεζάκαηνο, πνπ δελ θαζνξέδνληαη κε βΪζε κηζζφ ελΫξγεηαο, νξέδεηαη έζν κε ην πνζφ ηεο ζχληαμεο αλαπάξνπ πνιΫκνπ νπιέηε κε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο
40%, φπσο ηζρχεη θΪζε θνξΪ.»
• ην ηΫινο ηνπ Ϊξζξνπ 55 ηνπ Κ.Π... πξνζηέζεηαη παξΪγξαθνο 7, σο εμάο:
«7.
Σν θαηψηαην φξην ησλ ζπληΪμεσλ ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα απηνχ,
νξέδεηαη έζν κε ην θαηψηαην φξην ησλ πνιεκηθψλ ζπληΪμεσλ, φπσο απηφ ηζρχεη θΪζε θνξΪ.»
• Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ 2007 αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ απηάο νέθνζελ φιεο νη ζπληΪμεηο ησλ αλαπάξσλ πνιΫκνπ, ακΪρνπ πιεζπζκνχ θαη εηξεληθάο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ δελ θαζνξέδνληαη κε βΪζε κηζζφ ελεξγεέαο
θαη πνπ Ϋρνπλ αλαγλσξηζζεέ κΫρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξένπ 2006, ε δε δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο ζχληαμεο
πνπ θαλνλέδεηαη ά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ απηάο θαη ηεο δηθαηνχκελεο θαηΪ ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2006, ζα θαηαβιεζεέ θαηΪ ην άκηζπ απφ 1 εο Ηαλνπαξένπ 2007
θαη θαηΪ ην ππφινηπν άκηζπ απφ 1 εο Ηαλνπαξένπ 2008.

11.17.
πληαμηνδφηεζε ησλ παζφλησλ αγσληζηψλ Δζληθάο Αληέζηαζεο θαη ησλ αγσληζζΫλησλ θαηΪ ηεο δηθηαηνξέαο, θαζψο θαη ησλ πνιηηψλ εθ ηνπ Ϊκαρνπ
πιεζπζκνχ ηεο θαηνράο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Κψδηθαο Πνιεκηθψλ πληΪμεσλ Π.Γ. 168/2000 (ΦΔΚ 155Α΄), Ν. 1543/85
(ΦΔΚ 73Α΄), Ν. 1813/88 (ΦΔΚ 243Α΄) θαη Ν. 1863/89 (ΦΔΚ 204Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
α) ΑγσληζηΫο ηεο Δζληθάο Αληέζηαζεο πνπ Ϋπαζαλ αλαπεξέα εμ αηηέαο ηεο αληηζηαζηαθάο

ηνπο δξΪζεο ηνπιΪρηζηνλ 25%.
β) Σα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηΫξσ θαη ησλ θνλεπζΫλησλ αγσληζηψλ Δζληθάο Αληέζηαζεο, εθφζνλ Ϋρνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Π.Γ.168/2000.
γ) Οη ράξεο θαη ηα αλΪπεξα ηΫθλα κε αλαπεξέα Ϊλσ ηνπ 67%, φζσλ εθηειΫζηεθαλ απφ ηα
ζηξαηεχκαηα θαηνράο γηα αληέπνηλα ελεξγεηψλ Διιεληθψλ ΑληΪξηηθσλ ΟκΪδσλ.
δ) Οη ηξαπκαηηζζΫληεο πνιέηεο εθ ηνπ ακΪρνπ πιεζπζκνχ, Ϊλσ ησλ 14 εηψλ, ζπλεπεέα Ϋθξεμεο πνιεκηθψλ κεραλεκΪησλ ησλ ηξαηεπκΪησλ Καηνράο κε αλαπεξέα ηνπιΪρηζηνλ 25%
θαζψο θαη νη παζφληεο εμ αηηέαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ εκθχιηνπ πνιΫκνπ.
ε) Σα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηΫξσ θαη ησλ θνλεπζΫλησλ, κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο.
Γηθαηνινγεηηθά:
Σα πξνβιεπφκελα απφ ην:
• Άξζξν 13 ηνπ Ν.1543/85 γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηηο πξνυπνζΫζεηο α΄, β΄ θαη γ΄.
• Σν Π.Γ.168/2000 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 6 παξ.8 θαη 9 ηνπ Ν.1976/91) γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε δ΄.
• Άξζξν 5 ηνπ Ν.1863/89 γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε ε΄.
Γηαδηθαζία:
Γηα ηνλ θαλνληζκφ πνιεκηθψλ ζπληΪμεσλ ησλ αγσληζηψλ Δζληθάο Αληέζηαζεο θαη ησλ κειψλ
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1543/85.
Σα έδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νηθνγΫλεηεο ησλ εθηειεζζΫλησλ ιφγσ αληέπνηλσλ.
Γηα ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο αληθαλφηεηαο ζηνπο πνιέηεο ηνπ Ϊκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ζην Π.Γ.168/2000, ελψ γηα ηνπο παζφληεο ηνπ Δκθχιηνπ πνιΫκνπ αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν.1863/89 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν
8 ηνπ Ν.1543/85.
Παξαηεξήζεηο:
Οη αλΪπεξνη ηνπ Ϊκαρνπ πιεζπζκνχ, νη νπνένη ζπληαμηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 77
- 80 ηνπ Κψδηθα Πνιεκηθψλ πληΪμεσλ, εθφζνλ επηθαινχληαη επηδεέλσζε ηεο θαηΪζηαζεο ηεο
πγεέαο ηνπο, πνπ νθεέιεηαη ζηελ εμΫιημά ηεο πΪζεζεο γηα ηελ νπνέα ζπληαμηνδνηάζεθαλ, δηθαηνχληαη κε αέηεζά ηνπο λα επαλεμεηαζηνχλ απφ ηελ Αλψηαηε ηξαηνχ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά
(Α..Τ.Δ.).

11.18.
Απαιιαγά απφ ηΫιε ραξηνζάκνπ ησλ ζπληΪμεσλ, κεξηζκΪησλ θ.ιπ. πνπ
θαηαβΪιινληαη ζε αλΪπεξνπο πνιΫκνπ ά ζχκαηα πνιΫκνπ απφ ην Γεκφζην ά
ΑζθαιηζηηθΪ Σακεέα.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γ/λζε Σειψλ & Δ.Φ.
Θεζκηθφ πιαίζην: Παξ.18 Βα Άξζξνπ 15 Κ.Σ.Υ.
Πξνυπνζέζεηο:
Πξνυπφζεζε γηα λα ππΪξρεη ζε θΪπνην πξφζσπν ε ηδηφηεηα ηνπ αλΪπεξνπ πνιΫκνπ ά ζχκαηνο πνιΫκνπ, εέλαη λα δηθαηνχηαη ην πξφζσπν απηφ πνιεκηθάο ζχληαμεο θαη λα εμαθνινπζεέ λα
ηε ιακβΪλεη.

Γηθαηνινγεηηθά:
α) Βεβαέσζε ηεο αλαπεξηθάο ηδηφηεηαο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
β) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986 καδέ κε απφθνκκα ηεο επηηαγάο πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο ηνπ ηειεπηαένπ κάλα πξν ηεο ππνβνιάο ηεο δάισζεο.
Παξαηεξήζεηο:
χκθσλα κε ηε δηΪηαμε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 57 ηνπ Ν.814/1978, νη απαιιαγΫο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αλΪπεξνπο πνιΫκνπ θαη ζχκαηα πνιΫκνπ εθαξκφδνληαη κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο
θαη γηα ηνπο αλΪπεξνπο θαη ηα ζχκαηα εηξεληθάο πεξηφδνπ ζηξαηησηηθνχο.

11.19.
Απαιιαγά απφ ηΫιε ραξηνζάκνπ ησλ εγγξΪθσλ θαη αληηγξΪθσλ απηψλ κε
ηα νπνέα δέδεηαη πιεξεμνπζηφηεηα απφ αλΪπεξνπο πνιΫκνπ ά ζχκαηα πνιΫκνπ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γ/λζε ηειψλ & Δ.Φ.
Θεζκηθφ πιαίζην: Παξ.2α ηνπ Ϊξζξνπ 24 Κ.Σ.Υ.
Πξνυπνζέζεηο:
Πξνυπφζεζε γηα λα ππΪξρεη ζε θΪπνην πξφζσπν ε ηδηφηεηα ηνπ αλΪπεξνπ πνιΫκνπ ά ζχκαηνο πνιΫκνπ εέλαη λα δηθαηνχηαη ην πξφζσπν απηφ πνιεκηθάο ζχληαμεο θαη λα εμαθνινπζεέ λα
ηε ιακβΪλεη.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Βεβαέσζε ηεο αλαπεξηθάο ηδηφηεηαο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο.
β) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986 καδέ κε απφθνκκα ηεο επηηαγάο πιεξσκάο ηεο ζχληαμεο ηνπ ηειεπηαένπ κάλα πξν ηεο ππνβνιάο ηεο δάισζεο.
Παξαηεξήζεηο:
χκθσλα κε ηε δηΪηαμε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 57 ηνπ Ν.814/1978, νη απαιιαγΫο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αλΪπεξνπο πνιΫκνπ θαη ζχκαηα πνιΫκνπ, εθαξκφδνληαη κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο
θαη γηα ηνπο αλΪπεξνπο θαη ηα ζχκαηα εηξεληθάο πεξηφδνπ ζηξαηησηηθνχο.

11.20.
Απαιιαγά απφ ηΫιε ραξηνζάκνπ ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο θαη ηεο Ϊδεηαο νδεγνχ αλαπεξηθνχ απηνθηλάηνπ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γ/λζε ηειψλ & Δ.Φ.
Θεζκηθφ πιαίζην: Παξ.3α ηνπ ηέηινπ Α ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ Κ.Σ.Υ.
Πξνυπνζέζεηο:
Ζ Ϊδεηα θπθινθνξέαο θαη ε Ϊδεηα νδεγνχ λα αθνξνχλ εηδηθΪ δηαζθεπαζκΫλν αλαπεξηθφ απηνθέλεην.

11.21. Απαιιαγά απφ ηΫιε θπθινθνξέαο ΔΗΥ απηνθηλάηνπ.

Θεζκηθφ πιαίζην: Ν. 490/1976 (ΦΔΚ 331Α΄), Άξζξν 16 ηνπ Ν. 1798/88(ΦΔΚ 166Α΄), Άξζξν
23 ηνπ Ν.1882/90(ΦΔΚ 43Α΄), θ.π.α αξηζκ. Γ4α/Φ15/1078/20-6-90 θαη Αξζ.34 ηνπ Ν.1731/87(ΦΔΚ
161Α΄).
Υξφλνο ηζρχνο παξνρήο: Ζ απαιιαγά ηζρχεη εθ΄ φξνπ δσάο ηνπ αλαπάξνπ.
Πξνυπνζέζεηο:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα εέλαη:
Α.
Αλάπεξνη Έιιελεο πνιίηεο ειηθίαο απφ 4 κέρξη 70 εηψλ θαη λα παξνπζηάδνπλ κία απφ ηηο
παξαθάησ παζήζεηο
• Πιάξε παξΪιπζε ησλ θΪησ ά Ϊλσ Ϊθξσλ ά ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ, ά
ζνβαξά θηλεηηθά αλαπεξέα: - ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν θΪησ Ϊθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ζπλνιηθΪ φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%,- ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν θΪησ Ϊθξσλ, κε ζπκκεηνρά θηλεηηθάο αλαπεξέαο ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν Ϊλσ Ϊθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ζπλνιηθΪ φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%,
απφ ηα νπνέα ην 40% ηνπιΪρηζηνλ απφ ην Ϋλα θΪησ Ϊθξν,
• Οιηθά ηχθισζε θαη ζηα δχν κΪηηα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 100%.
• Ννεηηθά θαζπζηΫξεζε, κε δεέθηε λνεκνζχλεο θΪησ ηνπ 40%.
• Απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθΫο θξέζεηο ά πλεπκαηηθά θαζπζηΫξεζε
ά νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνένη εμαηηέαο ησλ παζάζεσλ απηψλ Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο
απφ 67% θαη Ϊλσ, εέλαη αλέθαλνη γηα εξγαζέα θαη Ϋρνπλ αλΪγθε βνεζεέαο.
• Μεζνγεηαθά αλαηκέα ά αηκνξξνθηιέα.
• Νεθξηθά αλεπΪξθεηα ηειηθνχ ζηαδένπ.
Β. Αλάπεξνη πνιέκνπ αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο.
- ΑλΪπεξνη αμησκαηηθνέ θαη νπιέηεο ησλ ηξηψλ θιΪδσλ ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ, αμησκαηηθνέ
θαη Ϊλδξεο ησλ σκΪησλ Αζθαιεέαο, αμησκαηηθνέ θαη Ϊλδξεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ
ψκαηνο, Ϊλδξεο ηεο Αγξνθπιαθάο, θαζψο θαη εληεηαικΫλνη ζηε δέσμε ηνπ ιαζξεκπνξένπ ππΪιιεινη ηεο Σεισλεηαθάο Τπεξεζέαο.
Γ.
Πνιίηεο πνπ θαηέζηεζαλ Αλάπεξνη θαηά ην απφ 21/4/67 σο 23/7/74 ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλεπεία ηεο δξάζεο ηνπο θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο.
Γ. Αλάπεξνη αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο.
Δ. Αλάπεξνη αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Θεηηθά ΓλσκΪηεπζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε Α΄.
• Θεηηθά γλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ.Δ. (ΑλσηΪηε ηξαηνχ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά) γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε Β΄.
• Θεηηθά ΓλσκΪηεπζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη Ϋγγξαθν αξκφδηαο Γηθαζηηθάο ά
Αζηπλνκηθάο Αξράο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα πξφζσπα απηΪ ζπλεπεέα ηεο δξΪζεο ηνπο
θαηΪ ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο θαηΫζηεζαλ αλΪπεξα απφ ηελ αηηέα απηά, γηα ηεο ππαγφκε-

λνπο ζηελ πξνυπφζεζε Γ΄.
• Θεηηθά γλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ.Δ. γηα ηεο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε Γ΄.
• Θεηηθά γλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ.Δ. γηα ηεο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε Δ΄.
Γηαδηθαζία:
Γηα ηεο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε Α΄ ε απαιιαγά ρνξεγεέηαη απφ ηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα (Γ.Ο.Τ.), χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε:
α) Σεο ζεηηθάο γλσκΪηεπζεο ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθάο επηηξνπάο θαη
β) Σεο απφθαζεο αηεινχο εηζαγσγάο ηνπ αξκφδηνπ Σεισλεένπ.
Γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηελ πξνυπφζεζε Β΄, Γ, Γ΄ θαη Δ΄ ε απαιιαγά ρνξεγεέηαη απφ ηε
Γεκφζηα Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα (Γ.Ο.Τ.) χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε:
α) Σεο ζεηηθάο γλσκΪηεπζεο ηεο Α..Τ.Δ. θαη
β) Σεο απφθαζεο αηεινχο εηζαγσγάο ηνπ αξκφδηνπ Σεισλεένπ.
Παξαηεξήζεηο:
Γηα ηεο ελδηαθεξφκελνπο ηεο πξνυπφζεζεο Α΄ ην παξαιακβαλφκελν Δ.Η.Υ απηνθέλεην πξΫπεη λα Ϋρεη θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 1650 θπβ. εθαη.
Καη΄ εμαέξεζε γηα ηνπο παξαπιεγηθνχο αλΪπεξνπο θαη ηνπο αλΪπεξνπο κε αλαπεξέα 100%
ηα ΔΗΥ απηνθέλεηα δχλαληαη λα Ϋρνπλ θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα αλψηεξν ησλ 1650 θπβ. εθαη.
Οη ειηθέαο Ϊλσ ησλ 18 εηψλ αλΪπεξνη πνπ Ϋρνπλ πιάξε παξΪιπζε ησλ θΪησ Ϊθξσλ ά ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 100% κπνξεέ λα παξαιακβΪλνπλ
ΔΗΥ απηνθέλεην κε θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 2000 θπβ. εθαη.
Γηα ηεο ελδηαθεξφκελνπο ησλ πξνυπνζΫζεσλ Β΄, Γ΄, Γ΄, θαη Δ΄ ην παξαιακβαλφκελν ΔΗΥ
απηνθέλεην πξΫπεη λα Ϋρεη θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 1650 θπβ. εθαη.
Καη΄ εμαέξεζε γηα ηνπο παξαπιεγηθνχο αλΪπεξνπο θαη ηνπο αλΪπεξνπο κε αλαπεξέα 100%
ηα ΔΗΥ απηνθέλεηα δχλαληαη λα Ϋρνπλ θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα αλψηεξν ησλ 1650 θπβ. εθαη.
ηηο εηδηθΫο πεξηπηψζεηο πνπ ε θχζε ηεο αλαπεξέαο θαη ε ηνπνζΫηεζε βνεζεηηθνχ ζπζηάκαηνο νδάγεζεο απαηηνχλ κεγαιχηεξν ρψξν ησλ 1650 θπβ. εθαη. ΚαηΪ ηε γλψκε ηεο Α..Τ.Δ. ηα
εηζαγφκελα απηνθέλεηα δχλαληαη λα Ϋρνπλ θπιηλδξηζκφ κΫρξη 2000 θπβ. εθαη.

11.22.
Μεέσζε ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ*.
Φνξέαο: Yπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γηεχζπλζε Φνξνινγέαο Κεθαιαέσλ.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 29 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγέαο Κιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ
παξνρψλ, ν νπνένο Ϋρεη θπξσζεέ κε ην Ν. 2961/2001 (ΦΔΚ 266Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Οη θιεξνλφκνη, δσξενδφρνη ά ηα ηΫθλα λα Ϋρνπλ θαηΪ ην ρξφλν ζεκειέσζεο ηεο θνξνινγηθάο
ππνρξΫσζεο (πνπ θαηΪ θαλφλα εέλαη ν ρξφλνο ζαλΪηνπ ά ζχζηαζεο ηεο δσξεΪο ά ηεο γνληθάο
παξνράο) αλαπεξέα πΪλσ απφ 67%.
Γηθαηνινγεηηθά:
Απφθαζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο πνπ εδξεχεη ζε θΪζε λνκφ, γηα ην εέδνο θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξέαο, θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ηε δηΪξθεηα ηεο αληθαλφηεηαο.
ε πεξέπησζε ρνξάγεζεο απφ αζθαιηζηηθνχο θνξεέο θχξηαο αζθΪιηζεο ά ζχληαμεο ιφγσ

αλαπεξέαο, αληέ ηεο πην πΪλσ απφθαζεο πξνζαξηΪηαη βεβαέσζε ησλ θνξΫσλ απηψλ φηη ρνξεγάζεθε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξέαο, ην πνζνζηφ θαη ν ρξφλνο δηΪξθεηαο ηεο αλαπεξέαο.
Γηαδηθαζία:
Με ηελ ππνβνιά ηεο δάισζεο θφξνπ θιεξνλνκηΪο, δσξεΪο ά γνληθάο παξνράο ζπλππνβΪιινληαη θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο αλαπεξέαο θαη δεηεέηαη ε κεέσζε ηνπ νηθεένπ θφξνπ.
Παξαηεξήζεηο:
Ο θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ πνπ αλαινγεέ ζηε κΫρξη 138.100 €
αμέα κεηαβηβαδφκελεο πεξηνπζέαο κεηψλεηαη θαηΪ 60%.
εκείσζε:
*ηε θνξνινγέα θεθαιαένπ ιακβΪλνληαη ππφςε ηα δεδνκΫλα ηνπ ρξφλνπ θνξνινγέαο.

11.23.
Απαιιαγά απφ ην θφξν θαηΪ ηελ αγνξΪ πξψηεο
θαηνηθέαο.
Φνξέαο: Yπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, Γηεχζπλζε Φνξνινγέαο Κεθαιαέσλ
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 1 Ν.1078/1980 (ΦΔΚ 238Α΄) φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη.
Πξνυπνζέζεηο:
Ο ελάιηθνο Ϊγακνο πνπ αγνξΪδεη πξψηε θαηνηθέα λα Ϋρεη θαηΪ ην ρξφλν ηεο αγνξΪο αλαπεξέα πΪλσ απφ 67% ά ν ελάιηθνο Ϋγγακνο πνπ αγνξΪδεη πξψηε θαηνηθέα λα Ϋρεη θαηΪ ην ρξφλν ηεο
αγνξΪο ηΫθλν νπνηαζδάπνηε ειηθέαο κε αλαπεξέα πΪλσ απφ 67%.
Γηθαηνινγεηηθά:
Απφθαζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ά ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ.
Γηαδηθαζία:
Με ηελ ππνβνιά ηεο δάισζεο θφξνπ κεηαβέβαζεο ζπλππνβΪιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο
αλαπεξέαο θαη δεηεέηαη ε απαιιαγά απφ ηνλ νηθεέν θφξν ιφγσ απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθέαο.
Παξαηεξήζεηο:
Σφζν ζηνλ ελάιηθν Ϊγακν κε αλαπεξέα πΪλσ απφ 67% φζν θαη ζηνλ ελάιηθν Ϋγγακν κε παηδηΪ νπνηαζδάπνηε ειηθέαο κε αλαπεξέα πΪλσ απφ 67%, παξΫρεηαη ε απαιιαγά ηνπ εγγΪκνπ.
Με ηελ ηειεπηαέα ηξνπνπνέεζε (Ν. 3427/2005 ΦΔΚ 312Α΄), ηα αθνξνιφγεηα πνζΪ αλΫξρνληαη γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο γηα κελ ηελ αγνξΪ θαηνηθέαο απφ Ϊγακν ζην πνζφ ησλ 75.000€,
απφ Ϋγγακν, δηαδεπγκΫλν ά ράξν ά Ϊγακν γνλΫα πνπ Ϋρνπλ ηελ επηκΫιεηα ησλ ηΫθλσλ ηνπο κΫρξη
115.000€, πξνζαπμαλφκελν θαηΪ 23.000€ γηα θαζΫλα απφ ηα δχν πξψηα ηΫθλα θαη θαηΪ 35.000€
γηα ην ηξέην θαη θαζΫλα απφ ηα επφκελα ηΫθλα, ελψ γηα ηελ αγνξΪ νηθνπΫδνπ απφ Ϊγακν ζην πνζφ
ησλ 35.000€, απφ Ϋγγακν, δηαδεπγκΫλν ά ράξν ά Ϊγακν γνλΫα πνπ Ϋρνπλ ηελ επηκΫιεηα ησλ ηΫθλσλ ηνπο κΫρξη 64.000€, πξνζαπμαλφκελν θαηΪ 10.000€ γηα θαζΫλα απφ ηα δχν πξψηα ηΫθλα θαη
θαηΪ δψδεθα ρηιηΪδεο επξψ γηα ην ηξέην θαη θαζΫλα απφ ηα επφκελα ηΫθλα.
εκείσζε: ηε θνξνινγέα θεθαιαένπ ιακβΪλνληαη ππφςε ηα δεδνκΫλα ηνπ ρξφλνπ θνξνινγέαο.

11.24. Δθαξκνγά ρακεινχ ζπληειεζηά Φ.Π.Α - Απαιιαγά Φ.Π.Α.

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ - Γ/λζε 14ε Φ.Π.Α.
Θεζκηθφ πιαίζην: Κψδηθαο Φ.Π.Α. πνπ θπξψζεθε κε ην Άξζξν 22 ηνπ Ν.2859/2000(ΦΔΚ
248Α΄), ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ ΚεθΪιαηα Α & Β: ΑγαζΪ θαη Τπεξεζέεο πνπ ππΪγνληαη ζε ζπληειεζηά
Φ.Π.Α. 9%, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν 3522/06 (ΦΔΚ 276Α΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
Ζ δηΪηαμε Ϋρεη δηαρξνληθά ηζρχ θαη δελ πξνβιΫπεηαη λα ηξνπνπνηεζεέ, εθηφο εΪλ ηξνπνπνηεζεέ ην Κνηλνηηθφ Ννκηθφ Πιαέζην.
Πξνυπνζέζεηο:
Σα αγαζΪ λα ππΪγνληαη ζηηο δαζκνινγηθΫο θιΪζεηο ηνπ παξαξηάκαηνο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηε πλδπαζκΫλε Ολνκαηνινγέα ηνπ Ϋηνπο 1996.
Οη ππεξεζέεο λα αθνξνχλ επηζθεπά ησλ αγαζψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκΫλεο
δαζκνινγηθΫο θιΪζεηο.
Οη ππεξεζέεο λα παξΫρνληαη ζηα πξφζσπα πνπ νξέδνληαη ξεηΪ ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ Δθαξκνγά ρακεινχ ζπληειεζηά Φ.Π.Α. αθνξΪ ζηελ παξΪδνζε ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, βνεζεηηθψλ νξγΪλσλ θαη ζπζθεπψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαπεξηψλ, ζηελ επηζθεπά ησλ αγαζψλ
απηψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ θαη‟ νέθνλ θξνληέδαο, παηδηψλ, ειηθησκΫλσλ, αζζελψλ
θαη γεληθΪ αηφκσλ κε αλαπεξέα.
1. Σα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην ρακειφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 9%:
α) ΑκαμΪθηα ηχπνπ πνιπζξφλαο θαη Ϊιια νράκαηα γηα αλαπάξνπο, Ϋζησ θαη κε θηλεηάξα ά
Ϊιιν κεραληζκφ πξνψζεζεο, αληαιιαθηηθΪ αλαπεξηθνχ ακαμηδένπ θαη εξεζέλσην (Γ.Κ. 8713 θαη
ΔΥ 8714).
β) ΑληηζπιιεπηηθΫο ζπζθεπΫο πνπ νλνκΪδνληαη «ελδνκάηξηα αληηζπιιεπηηθΪ», απηνιηπαηλφκελνη θαζεηάξεο, θαζεηάξεο θεληξηθνέ γηα αηκνθΪζαξζε, θαζεηάξεο ζέηηζεο, θαζεηάξεο πεξηηνλατθάο, θαζεηάξεο θχζηεσο ππεξεηδηθΫο, ζχξηγγεο ζέηηζεο, πηεζφκεηξα νκηινχληα, βειφλεο (γηα ηηο
πΫλεο ηλζνπιέλεο), βειφλεο ηερλεηνχ λεθξνχ (Γ.Κ. ΔΥ 9018).
γ) Δέδε θαη ζπζθεπΫο νξζνπεδηθάο, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη θαη νη ηαηξνρεηξνπξγηθΫο δψλεο, επέδεζκνη θαη νη παηεξέηζεο. ΝΪξζεθεο, ππνζηεξέγκαηα θαη Ϊιια εέδε θαη ζπζθεπΫο γηα θαηΪγκαηα. Δέδε θαη ζπζθεπΫο πξνζζΫζεσο. πζθεπΫο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αθνάο ζηνπο θνπθνχο
θαη Ϊιιεο ζπζθεπΫο πνπ θξαηηνχληαη κε ην ρΫξη, θΫξνληαη απφ ηα πξφζσπα ά εηζΪγνληαη ζηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κε ζθνπφ ηελ αλαπιάξσζε κηαο Ϋιιεηςεο ά ηε ζεξαπεέα κηαο αλαπεξέαο.
πζθεπΫο Ϋθρπζεο ηλζνπιέλεο. Δμαηξνχληαη ηα κΫξε θαη εμαξηάκαηα ησλ παξαπΪλσ αγαζψλ (Γ.Κ.
ΔΥ 9021).
δ) Ζ επηζθεπά ησλ αγαζψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπο.
εκείσζε:
Πξνζηέζεληαη δχν λΫεο δηαηΪμεηο ζην ηΫινο ηνπ σο Ϊλσ Παξαξηάκαηνο ΗΗΗ, σο εμάο:
α) ΔηδηθΫο αλπςσηηθΫο ζπζθεπΫο (ζθΪιεο, αλειθπζηάξεο, κεραλάκαηα αλεβνθαηεβΪζκαηνο
αηφκσλ κε αλαπεξέα θαη παξφκνηα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξΫηεζε αλαπάξσλ.(Γ.Κ.
ΔΥ 8428). Αλπςσηηθφ ηνπαιΫηαο (Γ.Κ. ΔΥ 3922), κπαληΫξεο γηα αλΪπεξνπο (Γ.Κ. ΔΥ 3922, 6910,
7324), ζηεζφδεζκνο καζηεθηνκάο καγηψ καζηεθηνκάο (Γ.Κ. ΔΥ 6212, 6112, 6211), πξνγξΪκκαηα γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο (jaws, supernova, hall, θσλαηζζεζέαο, file reader) (Γ.Κ. ΔΥ
8524), εθηππσηΫο Braille (Γ.Κ. ΔΥ 8471), γξαθνκεραλΫο κε ραξαθηάξεο BRAILLE θαη εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο γξαθνκεραλΫο (ειεθηξνληθΫο ζπζθεπΫο επηθνηλσλέαο ηζΫπεο), (Γ.Κ. ΔΥ 8469), ξνιφγηα

ρεηξφο (Braille) (Γ.Κ. ΔΥ 9102), πηλαθέδεο γξαθάο (Braille), κΫηξα (Braille) (Γ.Κ. ΔΥ 9017), κπαζηνχληα (ιεπθΪ θαη ειεθηξνληθΪ) (Γ.Κ. ΔΥ 6602), θαζεηφθσλα κε 4 tracks (Braille) (Γ.Κ.ΔΥ 8519
θαη ΔΥ 8520), ηαηλέεο κΫηξεζεο ζαθρΪξνπ (Γ.Κ. ΔΥ 3822), ηα νπνέα πξννξέδνληαη γηα ηελ εμππεξΫηεζε αηφκσλ κε αλαπεξέα.
β) Καζέζκαηα κπΪληνπ, αληιέα απνζηδάξσζεο γηα κεζνγεηαθά αλαηκέα, ζχζηεκα ηξαρεηνζηνκέαο - ηξαρεηνζσιάλεο - θέιηξα, πεξπαηνχξα, ηξέπνδν, ζχζηεκα θσηεηλάο εηδνπνέεζεο, δΫθηεο
θσηεηλψλ ζεκΪησλ, Braille display, scanner, Braille note taker, πξνγξΪκκαηα θηλεηψλ ηειεθψλσλ
ζε ειιεληθά θαη μΫλε Ϋθδνζε (mobile speak, speaking phone), πιαέζηα γξαθάο γηα Ϊηνκα κε κεησκΫλε φξαζε (Braille), θΪιηζεο Α.Γ. ά Κ.Γ., θΪιηζεο θνινβψκαηνο, θέιηξα αηκνθΪζαξζεο, αηκνδηάζεζεο, αηκνδηαδηάζεζεο θαη πιαζκαθαέξεζεο, γξακκΫο αηκνθΪζαξζεο, αηκνδηάζεζεο, αηκνδηαδηάζεζεο θαη πιαζκαθαέξεζεο, ζΪθνη πεξηζπιινγάο πγξνχ πξνεηνηκαζέαο θέιηξσλ, Yconnectors,
ζεη θιεβνθΫληεζεο θαηΪ ηελ αηκνθΪζαξζε, θχζηγγεο δηηηαλζξαθηθψλ, ζπλδεηηθφ απφ ηηηΪλην,
γξακκά ζχλδεζεο θαη απνρΫηεπζεο, ζΪθνη απνρΫηεπζεο, θαζΫηεο ζχλδεζεο, Clamp (ιαβέδεο),
βαιέηζα πεξηηνλατθάο θΪζαξζεο (SMART PD CASE), αλαιψζηκν πιηθφ γηα θνινζηνκέεο, ηα νπνέα
πξννξέδνληαη γηα ηελ εμππεξΫηεζε αηφκσλ κε αλαπεξέα..
γ) Απηνθέλεηα νράκαηα θαηλνπξγά, πνπ πξννξέδνληαη γηα ηε κεηαθνξΪ δΫθα πξνζψπσλ ά
πεξηζζνηΫξσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ νδεγνχ εηδηθΪ θαηαζθεπαζκΫλα ά δηαζθεπαζκΫλα
γηα ηε κεηαθνξΪ ΑκεΑ, ησλ νπνέσλ νη εηδηθΫο ζΫζεηο θαιχπηνπλ ηνπιΪρηζηνλ ην 60% ηνπ ζπλφινπ
ησλ ζΫζεσλ, εθφζνλ αγνξΪδνληαη, εηζΪγνληαη ά απνθηψληαη απφ Ϊιιν θξΪηνο - κΫινο ηεο Κνηλφηεηαο απφ Ν.Π.Γ.Γ. ά Ν.Π.Η.Γ., πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαέδεπζε, πξνζηαζέα θαη πεξέζαιςε
ησλ αηφκσλ απηψλ. (Γ.Κ. ΔΥ 8702).
δ) Ζ παξνρά ππεξεζηψλ γηα θαη‟ νέθνλ θξνληέδα παηδηψλ, ειηθησκΫλσλ, αζζελψλ θαη γεληθΪ
αηφκσλ κε αλαπεξέα.
2. Απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α.:
Ζ Απαιιαγά απφ ην Φ.Π.Α. αθνξΪ ηηο ππεξεζέεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ θνηλσληθά πξφλνηα
θαη αζθΪιηζε, ηε λνζνθνκεηαθά θαη ηαηξηθά πεξέζαιςε θαη δηΪγλσζε θαζψο θαη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ εθπαέδεπζεο ζε παηδηΪ κε αλαπεξέα.
Δηδηθφηεξα:
α) Ζ παξνρά ππεξεζηψλ θαη ε παξΪδνζε αγαζψλ πνπ ζπλδΫνληαη ζηελΪ κε ηελ θνηλσληθά
πξφλνηα θαη αζθΪιηζε.
β) Ζ παξνρά ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθάο θαη ηαηξηθάο πεξέζαιςεο θαη δηΪγλσζεο, θαζψο θαη
νη ζηελΪ ζπλδεφκελεο κε απηΫο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρΫο ππεξεζηψλ. Με ηηο ππεξεζέεο
απηΫο εμνκνηψλνληαη θαη νη παξερφκελεο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ζεξαπεπηηθψλ ινπηξψλ θαη ηακαηηθψλ
πεγψλ.
γ) Ζ θΪζε κνξθάο εθπαέδεπζε, Ϊζθεζε θαη αγσγά ζε παηδηΪ κε αλαπεξέα θαζψο θαη νη παξεπφκελεο πξΪμεηο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο ππεξεζέεο απηΫο, φπσο θχιαμε, κεηαθνξΪ, ζηΫγαζε,
ζέηηζε. Δπέζεο, απαιιΪζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. νη ππεξεζέεο πνπ παξΫρνπλ ζηα παηδηΪ κε αλαπεξέα νη ινγνζεξαπεπηΫο - ινγνπεδηθνέ.

11.25.
Αηειάο απφ ην ηΫινο ηαμηλφκεζεο εηζαγσγά επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ απφ
Ϊηνκα κε αλαπεξέα. ΔηδηθΪ αλαπεξηθΪ ακαμέδηα.

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε 18ε Σει. Οηθνλ. πζηεκΪησλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν.490/76 (ΦΔΚ 331A΄),
Άξζξν 16 ηνπ Ν.1798/88 (ΦΔΚ 166 A΄), Άξζξν 23 ηνπ Ν.1882/90 (ΦΔΚ 43 A΄),
Αξ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΤΑ (ΦΔΚ 381 Β΄), Άξζξν 9 ηνπ Ν.1906/90 (ΦΔΚ 157 A΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, Άξζξν 132 ηνπ Ν. 2960/01 (ΦΔΚ 265 A΄), παξ.6 ηνπ Ϊξζξνπ 19 ηνπ
Ν.2753/99 (ΦΔΚ 249 A΄) θαη παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3156/03 (ΦΔΚ 157 A΄).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Ζ αηΫιεηα ηζρχεη θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπ αηφκνπ
κε αλαπεξέα.
Πξνυπνζέζεηο:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη:
Να εέλαη πνιέηεο ειηθέαο απφ 4 κΫρξη 70 εηψλ, ππάθννη ΚξΪηνπο-ΜΫινπο ηεο Δπξσπατθάο
Έλσζεο θαη λα Ϋρνπλ κέα απφ ηηο παξαθΪησ παζάζεηο:
• Πιάξε παξΪιπζε ησλ θΪησ ά Ϊλσ Ϊθξσλ ά ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ.
• Κηλεηηθά αλαπεξέα ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν θΪησ Ϊθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ζπλνιηθΪ
67%.
• Κηλεηηθά αλαπεξέα ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν θΪησ Ϊθξσλ κε ζπκκεηνρά ηνπ ελφο ά θαη ησλ
δχν Ϊλσ Ϊθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο ζπλνιηθΪ 67% απφ ηα νπνέα ην 40% ηνπιΪρηζηνλ ζην Ϋλα
θΪησ Ϊθξν.
• Οιηθά ηχθισζε θαη ζηα δχν κΪηηα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 100%.
• Ννεηηθά θαζπζηΫξεζε κε δεέθηε λνεκνζχλεο θΪησ ηνπ 40%.
• Απηηζκφ ζπλνδεπφκελν απφ επηιεπηηθΫο θξέζεηο ά πλεπκαηηθά θαζπζηΫξεζε ά νξγαληθφ
ςπρνζχλδξνκν κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ θαη εέλαη αλέθαλνη γηα εξγαζέα.
• Μεζνγεηαθά αλαηκέα, δξεπαλνθπηηαξηθά, κηθξνδεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα ά αηκνξξνθηιέα.
• Νεθξηθά αλεπΪξθεηα ηειηθνχ ζηαδένπ.
Σν παξαιακβαλφκελν απηνθέλεην πξΫπεη λα εέλαη αληηξξππαληηθάο ηερλνινγέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
Θεηηθά ΓλσκΪηεπζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Γηαδηθαζία:
Ζ αηΫιεηα ρνξεγεέηαη απφ ηελ Σεισλεηαθά Αξρά εηζαγσγάο ηνπ απηνθηλάηνπ κε:
• Σελ πξνζθφκηζε ηεο ζεηηθάο γλσκΪηεπζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο.
• Σελ ηάξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ (θαηΪζεζε ζρεηηθάο αέηεζεο,
δηαζΪθεζεο, θαζψο θαη ππεχζπλεο δάισζεο πεξέ κε θαηνράο Ϊιινπ απηνθηλάηνπ κε δηαηΪμεηο
αηΫιεηαο).
Παξαηεξήζεηο:
Σν παξαιακβαλφκελν αηειψο απηνθέλεην πξΫπεη λα Ϋρεη θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 1650
θπβ. εθαη. Καη΄ εμαέξεζε, νη Ϊλσ ησλ 18 εηψλ αλΪπεξνη κε πιάξε παξΪιπζε ησλ θΪησ Ϊθξσλ ά
ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 100%, δηθαηνχληαη απηνθέλεην
αηειψο κε θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 2000 θπβ. εθ.
Γηα ηνπο κΫρξη 1650 θπβ. εθ. δηθαηνχρνπο αλαπάξνπο, ππΪξρεη δπλαηφηεηα παξαιαβάο επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ, κε ηελ θαηαβνιά πνζνζηνχ ηνπ αλαινγνχληνο ζηα
απηνθέλεηα απηΪ ηΫινπο ηαμηλφκεζεο (30% γηα ηα πΪλσ απφ 1650 θπβ. εθ. θαη κΫρξη 2000 θπβ. εθ.

θαη 58% γηα ηα πΪλσ απφ 2000 θπβ. εθ.).
Σν παξαιακβαλφκελν απηνθέλεην κπνξεέ λα νδεγεέηαη θαη απφ Ϊιια πξφζσπα (Ϋλα ά δχν)
κε ηελ ππνρξΫσζε λα επηβαέλεη ν αλΪπεξνο, χζηεξα απφ Ϊδεηα ηεο Σεισλεηαθάο Αξράο ε νπνέα
εθδέδεηαη κεηΪ απφ αέηεζά ηνπ. ηελ αέηεζε ζα δειψλνληαη ηα πξφζσπα πνπ επηζπκεέ λα ην νδεγνχλ θαη ηα νπνέα δελ πξΫπεη λα δηακΫλνπλ καθξηΪ απφ ηελ θαηνηθέα ηνπ.
Σν απηνθέλεην κπνξεέ λα νδεγεέηαη θαη ρσξέο λα επηβαέλεη ν δηθαηνχρνο αλΪπεξνο, φηαλ ε
κεηαθέλεζε νθεέιεηαη ζε εμαηξεηηθΫο ά επεέγνπζεο πεξηζηΪζεηο ά γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα
ιφγνπο εμππεξΫηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ αλΪπεξνπ.
Ζ δηΪζεζε ηνπ απηνθηλάηνπ ζε Ϊιιεο ρξάζεηο, εθηφο απφ ηελ εμππεξΫηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
αλΪπεξνπ, ζπλεπΪγεηαη ηελ επηβνιά θπξψζεσλ.
ε πεξέπησζε πνπ ην απηνθέλεην πΪςεη γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν λα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηηο
αλΪγθεο ηνπ αλΪπεξνπ, πξΫπεη κΫζα ζε Ϋμη (6) κάλεο λα θαηαβιεζνχλ νη νθεηιφκελνη θφξνη ά λα
κεηαβηβαζηεέ ζε Ϊιιν πξφζσπν δηθαηνχρν αηΫιεηαο ά λα εγθαηαιεηθζεέ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ.
Σν απηνθέλεην κπνξεέ λα κεηαβηβαζηεέ αθνχ θαηαβιεζεέ ην 30% ηνπ αλαινγνχληνο ηΫινπο
ηαμηλφκεζεο κεηΪ ηελ πΪξνδν πΫληε (5) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ηνπ, χζηεξα
απφ Ϋγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σεισλεέσλ Αηηηθάο (πι. Αγ. ΝηθνιΪνπ-ΠεηξαηΪο, ηει. 210.4511288). ηελ
πεξέπησζε φκσο απηά ν αλΪπεξνο δελ κπνξεέ λα εηζΪγεη Ϊιιν απηνθέλεην αηειψο.
Αληέζεηα, αλ ε κεηαβέβαζε ά ε αιιαγά ρξάζεο ηνπ απηνθηλάηνπ γέλεη κεηΪ ηελ πΪξνδν 10 εηψλ απφ ηελ αηειά παξαιαβά ηνπ, ην απηνθέλεην κεηαβηβΪδεηαη ειεχζεξα θαη ν αλΪπεξνο Ϋρεη ην
δηθαέσκα λα παξαιΪβεη θαη Ϊιιν απηνθέλεην αηειψο κε ηηο έδηεο δηαηΪμεηο, εθφζνλ πιεξνχληαη θαη
νη ινηπΫο πξνυπνζΫζεηο.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ νξένπ ηεο ειηθέαο ησλ 70 εηψλ ηζρχεη κφλν φηαλ ε Ϊζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ
δηθαηψκαηνο γέλεηαη γηα πξψηε θνξΪ θαη ζπλεπψο νη δηθαηνχρνη αλΪπεξνη πνιέηεο πνπ Ϋρνπλ άδε
παξαιΪβεη επηβαηηθφ απηνθέλεην κπνξνχλ λα ην αληηθαηαζηάζνπλ κε ηηο έδηεο δηαηΪμεηο, ιφγσ παιαηφηεηαο ά θαηαζηξνθάο γηα Ϊιινπο - εθηφο ηεο θινπάο - ιφγνπο, Ϋζησ θαη κεηΪ ηε ζπκπιάξσζε
ηνπ 70νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπο.

11.26.
Αηειάο απφ ην ηΫινο ηαμηλφκεζεο εηζαγσγά επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ απφ
αλΪπεξνπο πνιΫκνπ, αγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο θαη Γεκνθξαηηθνχ
ηξαηνχ ινηπΫο θαηεγνξέεο αλαπάξσλ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε 18 ε Σει. Οηθνλ. πζηεκΪησλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν. 490/76 (ΦΔΚ 331 A΄), Άξζξν 34 ηνπ Ν. 1731/87 (ΦΔΚ 161 A΄), Άξζξν 23 ηνπ Ν. 1882/90
(ΦΔΚ 43 A΄), Άξζξν 9 ηνπ Ν. 1906/90 (ΦΔΚ 157 A΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, Άξζξν 132
ηνπ Ν. 2960/01 (ΦΔΚ 265 A΄), παξ.6 ηνπ αξζ.19 ηνπ Ν.2753/99 (ΦΔΚ 249 A΄) θαη παξ.6 ηνπ
αξζ.26 ηνπ Ν.3156/03 (ΦΔΚ 157 A΄)
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
Ζ αηΫιεηα ηζρχεη θΪζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξέα.

Πξνυπνζέζεηο:
Να εέλαη αλΪπεξνη:
• πνιΫκνπ αμησκαηηθνέ θαη νπιέηεο
• αμησκαηηθνέ θαη νπιέηεο ησλ ηξηψλ θιΪδσλ ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ, ησλ σκΪησλ Αζθαιεέαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο, Ϊλδξεο ηεο Αγξνθπιαθεο
• ππΪιιεινη ηεισλεηαθάο ππεξεζέαο εληεηαικΫλνη ζηε δέσμε ιαζξεκπνξένπ ζπλεπεέα
ηξαχκαηνο, νη νπνένη θξέζεθαλ ά θξέλνληαη αλέθαλνη γηα ελεξγφ ππεξεζέα, ζπλεπεέα ηξαχκαηνο ά
λνζάκαηνο ελ ππεξεζέα θαη εμαηηέαο απηνχ ιακβΪλνπλ ζχληαμε
• πνιέηεο νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη απφ 21/4/1967 Ϋσο 23/7/1974, ζπλεπεέα ηεο
δξΪζεο ηνπο θαηΪ ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο,
• αγσληζηΫο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ θαη αλΪπεξνη αγσληζηΫο ηεο Δζληθάο Αληέζηαζεο
θαη νη νπνένη λα Ϋρνπλ αλαπεξέα πνπ παξαθσιχεη ηε βΪδηζε.
Σν παξαιακβαλφκελν απηνθέλεην πξΫπεη λα εέλαη αληηξξππαληηθάο ηερλνινγέαο.
Γηθαηνινγεηηθά:
ΓλσκΪηεπζε ηεο Α..Τ.Δ. (Αλψηαηε ηξαηνχ Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά), ζηελ νπνέα παξαπΫκπνληαη νη ελδηαθεξφκελνη χζηεξα απφ ππνβνιά ζρεηηθάο αέηεζεο ζηελ ΓΔΠΑΘΑ (Π. ΡΪιιε 1).
Γηαδηθαζία:
Ζ αηΫιεηα ρνξεγεέηαη απφ ηελ Σεισλεηαθά Αξρά εηζαγσγάο ηνπ απηνθηλάηνπ κε:
• Σελ πξνζθφκηζε ηεο ζεηηθάο γλσκΪηεπζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο.
• Σελ ηάξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ (θαηΪζεζε ζρεηηθάο αέηεζεο,
δηαζΪθεζεο θαζψο θαη ππεχζπλεο δάισζεο πεξέ κε θαηνράο Ϊιινπ απηνθηλάηνπ κε δηαηΪμεηο αηΫιεηαο).
• Αληέγξαθν πξΪμεο Καλνληζκνχ Πνιεκηθάο ζχληαμεο ά ζπλαθνχο πξΪμεο Ϊιιεο αξκφδηαο
αξράο ζηηο πεξηπηψζεηο αλαπάξσλ εηξεληθάο πεξηφδνπ.
Παξαηεξήζεηο:
Σν παξαιακβαλφκελν επηβαηηθφ απηνθέλεην, πξΫπεη λα Ϋρεη θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 1650
θπβ. εθ. θαη λα εέλαη αληηξξππαληηθάο ηερλνινγέαο.
Καη‟ εμαέξεζε, ηα επηβαηηθΪ απηνθέλεηα πνπ πξννξέδνληαη γηα ηνπο παξαπιεγηθνχο αλΪπεξνπο θαη ηνπο αλΪπεξνπο κε αλαπεξέα 100%, κπνξνχλ λα Ϋρνπλ θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κεγαιχηεξν απφ 1650 θπβ. εθαηνζηΪ.
ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ε θχζε ηεο αλαπεξέαο θαη ε ηνπνζΫηεζε βνεζεηηθνχ ζπζηάκαηνο νδάγεζεο απαηηνχλ απηνθέλεηα κεγαιχηεξνπ θπιηλδξηζκνχ απφ 1650 θπβ. εθαη., θαηΪ
ηε γλψκε ηεο ΑΤΔ, ηα παξαιακβαλφκελα απηνθέλεηα κπνξνχλ λα Ϋρνπλ θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα,
Ϋσο 2000 θπβηθΪ.
ιεο νη παξαπΪλσ θαηεγνξέεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαπάξσλ, κπνξνχλ λα παξαιακβΪλνπλ
επηβαηηθφ απηνθέλεην κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ, κε ηελ θαηαβνιά πνζνζηνχ 30% γηα ηα πΪλσ απφ
1650 θπβ. εθαη. θαη κΫρξη 2000 θπβ. εθαη. θαη 58% γηα ηα πΪλσ απφ 2000 θπβ. εθαη. ηνπ αθΫξαηνπ
ζπληειεζηά ηΫινπο ηαμηλφκεζεο.
Σν παξαιακβαλφκελν απηνθέλεην κπνξεέ λα νδεγεέηαη θαη απφ Ϊιια πξφζσπα (Ϋλα ά δχν)
κε ηελ ππνρξΫσζε λα επηβαέλεη ν αλΪπεξνο, χζηεξα απφ Ϊδεηα ηεο Σεισλεηαθάο Αξράο ε νπνέα
εθδέδεηαη κεηΪ απφ αέηεζά ηνπ.
ηελ αέηεζε ζα δειψλεη ηα πξφζσπα πνπ επηζπκεέ λα ην νδεγνχλ θαη δελ πξΫπεη λα δηακΫλνπλ καθξηΪ απφ ηελ θαηνηθέα ηνπ. Σν απηνθέλεην κπνξεέ λα νδεγεέηαη θαη ρσξέο λα επηβαέλεη ν

δηθαηνχρνο αλΪπεξνο, φηαλ ε κεηαθέλεζε νθεέιεηαη ζε εμαηξεηηθΫο ά επεέγνπζεο πεξηζηΪζεηο ά γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ιφγνπο εμππεξΫηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ αλΪπεξνπ.
ε πεξέπησζε πνπ ην απηνθέλεην πΪςεη γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν λα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηηο
αλΪγθεο ηνπ αλΪπεξνπ, πξΫπεη κΫζα ζε Ϋμη (6) κάλεο λα θαηαβιεζνχλ νη νθεηιφκελνη θφξνη ά λα
κεηαβηβαζηεέ ζε Ϊιιν πξφζσπν δηθαηνχρν αηΫιεηαο ά λα εγθαηαιεηθζεέ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ.
Σν απηνθέλεην κπνξεέ λα κεηαβηβαζηεέ αθνχ θαηαβιεζεέ ην 30% ηνπ αλαινγνχληνο ηΫινπο
ηαμηλφκεζεο κεηΪ ηελ πΪξνδν πΫληε (5) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ηνπ, χζηεξα
απφ Ϋγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σεισλεέσλ Αηηηθάο (πι. Αγ. ΝηθνιΪνπ - ΠεηξαηΪο, ηει. 210 4511288).
ηελ πεξέπησζε φκσο απηά ν αλΪπεξνο δελ κπνξεέ λα εηζΪγεη Ϊιιν απηνθέλεην αηειψο.
Αληέζεηα, αλ ε κεηαβέβαζε ά ε αιιαγά ρξάζεο ηνπ απηνθηλάηνπ γέλεη κεηΪ ηελ πΪξνδν 10 εηψλ απφ ηελ αηειά παξαιαβά ηνπ, ην απηνθέλεην κεηαβηβΪδεηαη ειεχζεξα θαη ν αλΪπεξνο Ϋρεη ην
δηθαέσκα λα παξαιΪβεη θαη Ϊιιν απηνθέλεην αηειψο κε ηηο έδηεο δηαηΪμεηο, εθφζνλ πιεξνχληαη θαη
νη ινηπΫο πξνυπνζΫζεηο.
ηνπο αλΪπεξνπο πνιΫκνπ, αλΪπεξνπο αγσληζηΫο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ θαη αλΪπεξνπο αγσληζηΫο Δζληθάο Αληέζηαζεο δελ ππΪξρεη πεξηνξηζκφο ζην φξην ειηθέαο.

11.27.
Αηειάο απφ ην ηΫινο ηαμηλφκεζεο εηζαγσγά επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ απφ
αλΪπεξν Έιιελα κεηαλΪζηε.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε 18 ε Σει. Οηθνλ. πζηεκΪησλ.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Ν.490/76 (ΦΔΚ 331A΄), Αξ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΤΑ, Άξζξν 9 ηνπ Ν. 1906/90 (ΦΔΚ 157 A΄),
φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, Αξ.132 ηνπ Ν.2690/2001 (ΦΔΚ 265 A΄), παξ.6 ηνπ αξζ.19 ηνπ
Ν.2753/99 (ΦΔΚ 249 A΄) θαη παξ.6 ηνπ αξζ.26 ηνπ Ν.3156/03 (ΦΔΚ 157 A΄)
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Ηζρχεη θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξέα.
Πξνυπνζέζεηο:
Ο ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη λα εέλαη αλΪπεξνο Έιιελαο κεηαλΪζηεο θαη εξγΪηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε δηεηά ηνπιΪρηζηνλ παξακνλά θαη εξγαζέα ζην εμσηεξηθφ θαη ην απηνθέλεην πξΫπεη λα εέλαη
θνκηδφκελν απφ ην εμσηεξηθφ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Θεηηθά γλσκΪηεπζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ ΔιιΪδα, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη απφ ηε θχζε ηεο αλαπεξέαο ηνπ παξαθσιχεηαη ε βΪδηζε.
Γηαδηθαζία:
Ζ αηΫιεηα ρνξεγεέηαη απφ ηελ Σεισλεηαθά Αξρά εηζαγσγάο ηνπ απηνθηλάηνπ κε:
• Σελ πξνζθφκηζε ηεο ζεηηθάο γλσκΪηεπζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο.
• Σελ ηάξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ (θαηΪζεζε ζρεηηθάο αέηεζεο,
δηαζΪθεζεο, θαζψο θαη ππεχζπλεο δάισζεο πεξέ κε θαηνράο Ϊιινπ απηνθηλάηνπ κε δηαηΪμεηο
αηΫιεηαο).
ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ απηνθηλάηνπ, νη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ζην ηεισλεέν εηζαγσγάο, εθηφο απφ ηα παξαπΪλσ, πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Διιεληθάο Πξνμεληθάο

Αξράο ηνπ ηφπνπ εξγαζέαο ηνπο, ζην νπνέν ζα αλαγξΪθνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ εηζαγφκελνπ
απηνθηλάηνπ θαη ζα βεβαηψλεηαη ε ηνπιΪρηζηνλ δηεηάο ζπλεράο παξακνλά θαη εξγαζέα ηνπο ζην
εμσηεξηθφ, ε αηηέα ηεο αλαπεξέαο ηνπο θαη φηη επαλΫξρνληαη ζηελ ΔιιΪδα γηα νξηζηηθά εγθαηΪζηαζε.
Παξαηεξήζεηο:
Σν παξαιακβαλφκελν αηειψο απηνθέλεην πξΫπεη λα Ϋρεη θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κΫρξη 1650
θπβ. εθ. Καη‟ εμαέξεζε, νη παξαπιεγηθνέ θαη νη αλΪπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 100% δηθαηνχληαη
απηνθέλεην αηειψο κε θπιηλδξηζκφ θηλεηάξα κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ.
Γηα ηνπο κΫρξη 1650 θπβ. εθ. δηθαηνχρνπο αλΪπεξνπο, ππΪξρεη δπλαηφηεηα παξαιαβάο επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ, κε ηελ θαηαβνιά πνζνζηνχ ηνπ αλαινγνχληνο ζηα
απηνθέλεηα απηΪ ηΫινπο ηαμηλφκεζεο (30% γηα ηα πΪλσ απφ 1650 θπβ. εθαη. θαη κΫρξη 2000 θπβ.
εθ. θαη 58% γηα ηα πΪλσ απφ 2000 θπβ. εθ.)
Σν παξαιακβαλφκελν απηνθέλεην κπνξεέ λα νδεγεέηαη θαη απφ Ϊιια πξφζσπα (Ϋλα ά δχν)
κε ηελ ππνρξΫσζε λα επηβαέλεη ν αλΪπεξνο, χζηεξα απφ Ϊδεηα ηεο Σεισλεηαθάο αξράο ε νπνέα
εθδέδεηαη κεηΪ απφ αέηεζά ηνπ. ηελ αέηεζε ζα δειψλεη ηα πξφζσπα πνπ επηζπκεέ λα ην νδεγνχλ
θαη ηα νπνέα δελ πξΫπεη λα δηακΫλνπλ καθξηΪ απφ ηελ θαηνηθέα ηνπ. Σν απηνθέλεην κπνξεέ λα νδεγεέηαη θαη ρσξέο λα επηβαέλεη ν δηθαηνχρνο αλΪπεξνο φηαλ ε κεηαθέλεζε νθεέιεηαη ζε εμαηξεηηθΫο
ά επεέγνπζεο πεξηζηΪζεηο ά γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ιφγνπο εμππεξΫηεζεο ησλ αλαγθψλ
ηνπ αλΪπεξνπ.

11.28.
Αηειάο απφ θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο (Φ.Π.Α.) θαη δαζκνχο εηζαγσγά αληηθεηκΫλσλ, ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκΪησλ εηδηθΪ επηλνεζΫλησλ γηα ηελ
εθπαέδεπζε, απαζρφιεζε, θνηλσληθά πξφνδν ησλ ζσκαηηθΪ ά δηαλνεηηθΪ κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθά, επηζηεκνληθά ά πνιηηηζηηθά
πξναγσγά ησλ ηπθιψλ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε 18 ε Σει.Οηθνλ.πζηεκΪησλ.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξα 43 - 45 ηνπ λ. 1684/87(ΦΔΚ 18Α΄), Άξζξα 70-78 Καλ.(Δ.Ο.Κ.)
918/83
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Ζ αηΫιεηα δελ Ϋρεη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ.
Πξνυπνζέζεηο:
Γηα ηελ απαιιαγά απφ ηνπο δαζκνχο ε εηζαγσγά πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεέηαη:
α) Δέηε απφ ηνπο έδηνπο ηνπο ηπθινχο ά απφ ηα έδηα κεηνλεθηνχληα Ϊηνκα γηα ηελ πξνζσπηθά
ηνπο ρξάζε,
β) Δέηε απφ Ηδξχκαηα ά Οξγαληζκνχο πνπ παξΫρνπλ εθπαέδεπζε ά ζπλδξνκά ζε κεηνλεθηνχληα Ϊηνκα ά πνπ παξΫρνπλ εθπαέδεπζε ά ζπλδξνκά ζε ηπθινχο θαη λα Ϋρνπλ εμνπζηνδνηεζεέ
αξκνδέσο γηα λα παξαιακβΪλνπλ ηα αληηθεέκελα απηΪ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξέο ηελ θαηαβνιά
δαζκψλ.
Γηα ηελ απαιιαγά απφ ην Φ.Π.Α. ε εηζαγσγά πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεέηαη:
α) Απφ Ηδξχκαηα ά Οξγαληζκνχο πνπ Ϋρνπλ ζαλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ εθπαέδεπζε ά ηε

ζπκπαξΪζηαζε ησλ ηπθιψλ ά ηελ εθπαέδεπζε ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ά ηε ζπκπαξΪζηαζε
ζηα Ϊηνκα απηΪ θαη λα Ϋρνπλ εμνπζηνδνηεζεέ αξκνδέσο γηα λα παξαιακβΪλνπλ ηα αληηθεέκελα
απηΪ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξέο ηελ θαηαβνιά ηνπ Φ.Π.Α. θαη
β) Να πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ θαη ρσξέο πξφζεζε εκπνξηθάο εθκεηΪιιεπζεο απφ κΫξνπο ηνπ
δσξεηά ζε Ϋλα ηΫηνην έδξπκα ά νξγαληζκφ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Αέηεζε ζην αξκφδην Σεισλεέν εηζαγσγάο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ Ϋληππα θαη ζηνηρεέα, απαξαέηεηα γηα ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηηο ηερληθΫο ηδηφηεηεο
ησλ εηζαγνκΫλσλ αληηθεηκΫλσλ.
Ο παξαιάπηεο εθηφο απφ ηελ αέηεζε πξΫπεη λα ππνβΪιιεη ππεχζπλε δάισζε φηη ζα θαηαρσξεζνχλ ηα εηζαγφκελα εέδε ζην βηβιέν πιηθνχ θαη αηειεηψλ.
Παξαηεξήζεηο:
• Ζ αηΫιεηα εέλαη εμ‟ αξράο νξηζηηθά.

11.29.
Απαιιαγά Δκπνξηθψλ Δπηρεηξάζεσλ απφ ην θφξν ηνπ εηζνδάκαηνο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 6, παξ.4 πεξ.β΄ Ν2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
ΑλΪπεξνη θαη ζχκαηα πνιΫκνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Άδεηα ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κε ηελ νπνέα επηηξΫπεηαη ε εθκεηΪιιεπζε ηνπ πεξηπηΫξνπ.
ΔπηπιΫνλ, ζε πεξέπησζε εθκέζζσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζπλΪθζεθε κε ηξέην.
Παξαηεξήζεηο:
Σα θΫξδε απφ ηε ιηαληθά πψιεζε θαπλνχ ά απφ ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο ηνπ κηθξνπσιεηά ά απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε πεξηπηΫξνπ ά απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε θαθελεένπ, θπιηθεένπ, θνπξεένπ θ.ιπ. κΫζα ζηα θηέξηα θαη θαηαζηάκαηα ζηα νπνέα ζηεγΪδνληαη δεκφζηεο γεληθΪ ππεξεζέεο ά
δεκνηηθΫο ά θνηλνηηθΫο θαη εθθιεζηαζηηθΫο ππεξεζέεο ά ππεξεζέεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζένπ
δηθαένπ, ηα νπνέα Ϋρνπλ αλΪπεξνη θαη ζχκαηα πνιΫκνπ ζηνπο νπνένπο ρνξεγάζεθε ζρεηηθά Ϊδεηα,
απαιιΪζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδάκαηνο εθφζνλ ε εθκεηΪιιεπζε απηψλ ελεξγεέηαη απφ ηνπο
έδηνπο. Δπέζεο, απαιιΪζζεηαη ην δηθαέσκα πνπ Ϋρνπλ ηα πξφζσπα απηΪ απφ ηελ παξαρψξεζε
ηεο εθκεηΪιιεπζεο ηνπ πεξηπηΫξνπ, θαθελεένπ θ.ιπ. ζε ηξέηνπο.

11.30.
Απαιιαγά κηζζσηψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ θφξν ηνπ
εηζνδάκαηνο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 6, παξ.5 πεξ.α΄,δ΄,ε΄ ζ΄ Ν2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄), Ϊξζξν 5

παξ.3,4 ηνπ Ν 3522/2006 (ΦΔΚ 276Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα εέλαη αλΪπεξνη πνιΫκνπ, ζχκαηα θαη νηθνγΫλεηεο ζπκΪησλ πνιΫκνπ, αλΪπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθάο πεξηφδνπ, ζηξαηησηηθνέ γεληθΪ πνπ Ϋπαζαλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο ηνπο πξνδάισο, αλακθηζβάηεηα θαη εμαηηέαο απηάο, ηπθινέ, πξφζσπα πνπ
παξνπζηΪδνπλ βαξηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο, ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην νγδφληα ηνηο εθαηφ
(80%).
Γηθαηνινγεηηθά:
Γηα ηελ απαιιαγά απφ ηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληΪμεσλ θαη ηεο πΪγηαο αληηκηζζέαο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ εέλαη νιηθΪ ηπθινέ, θαζψο θαη ζε πξφζσπα
πνπ παξνπζηΪδνπλ βαξηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο ζε πνζνζηφ πΪλσ απφ 80%, απαηηεέηαη ε γλσκΪηεπζε ηεο αξκφδηαο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ά ηεο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ ηξαηνχ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ηα
πξφζσπα απηΪ εέλαη ηπθιΪ ά παξνπζηΪδνπλ βαξεηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο, ζε πνζνζηφ πΪλσ απφ
80%, ά βεβαέσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα θχξηαο αζθΪιηζεο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ηα
πξφζσπα απηΪ ζπληαμηνδνηάζεθαλ ιφγσ νιηθάο ηχθισζεο ά αλαπεξέαο ζε πνζνζηφ πΪλσ απφ
80% απφ βαξηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο ά, πξνθεηκΫλνπ γηα νιηθΪ ηπθιφ, βεβαέσζε φηη εέλαη γξακκΫλνο ζηα γεληθΪ κεηξψα ηπθιψλ πνπ ηεξνχληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο ά ζηα Σκάκαηα Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ ηεο Υψξαο.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ παξνρά απηά αθνξΪ:
α) Σηο ζπληΪμεηο θαη θΪζε εέδνπο πεξηζΪιςεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη ζε αλΪπεξνπο πνιΫκνπ
θαη ζχκαηα ά νηθνγΫλεηεο ζπκΪησλ πνιΫκνπ θαζψο θαη ζε αλΪπεξνπο θαη ζχκαηα εηξεληθάο πεξηφδνπ θαη γεληθΪ ζηξαηησηηθνχο πνπ Ϋπαζαλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο ηνπο πξφδεια,
αλακθηζβάηεηα θαη εμαηηέαο απηάο.
β) Σε ζχληαμε πνπ θαηαβΪιιεηαη ζε αλΪπεξνπο πνιΫκνπ κε βΪζε ηα Ϋηε ππεξεζέαο ηνπο
ζην Γεκφζην, θαηΪ ην πνζφ ηεο αλαπεξηθάο ζχληαμεο ηελ νπνέα ζα ειΪκβαλε ν δηθαηνχρνο αλ δελ
εέρε παξαηηεζεέ απφ ην δηθαέσκα ιάςεο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζπληΪμεηο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ ην
Γεκφζην ζε ζχκαηα ά νηθνγΫλεηεο ζπκΪησλ πνιΫκνπ.
γ) Σν εμσηδξπκαηηθφ επέδνκα ηεο πεξέπησζεο ε΄ ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ
Κ.Φ.Δ. θαη ηα πξνλνηαθΪ επηδφκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε Ϊηνκα κε δηΪθνξεο αλαπεξέεο.
δ) Σα επηδφκαηα πνπ θαηαβΪιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 1, 2,
3 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 63 ηνπ λ.1892/1990 (ΦΔΚ 101 A΄).
ε) Σν εμσηδξπκαηηθφ επέδνκα, θαζψο θαη ην πνζφ κε ην νπνέν πξνζαπμΪλεηαη ε ζχληαμε,
πνπ θαηαβΪιιεηαη ζε ηπθινχο θαη γεληθΪ ζε πξφζσπα, πνπ βξέζθνληαη δηαξθψο ζε θαηΪζηαζε
πνπ απαηηεέ ζπλερά επέβιεςε, πεξηπνέεζε θαη ζπκπαξΪζηαζε Ϊιισλ πξνζψπσλ (απφιπηνο
αλαπεξέα) ηα νπνέα θαηαβΪιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ην Γεκφζην ά Ϊιινπο αζθαιηζηηθνχο
θνξεέο.
ζη)Σνπο κηζζνχο, ηηο ζπληΪμεηο θαη ηελ πΪγηα αληηκηζζέα πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ
εέλαη νιηθΪ ηπθινέ, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ παξνπζηΪδνπλ βαξηΫο θηλεηηθΫο αλαπεξέεο, ζε
πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%).

11.31.

Πξφζσπα πνπ ζεσξεέηαη φηη βαξχλνπλ ην θνξνινγνχκελν.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 7 παξ.1 πεξ. ε΄θαη δ΄ Ν2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Πξφζσπα ηα νπνέα παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα εμάληα επηΪ ηνηο εθαηφ (67%) θαη πΪλσ απφ
δηαλνεηηθά θαζπζηΫξεζε ά θπζηθά αλαπεξέα ά ςπρηθά πΪζεζε.
Γηθαηνινγεηηθά:
Σα ζηνηρεέα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ειηθέα θαη ηνλ βαζκφ ζπγγΫλεηαο ησλ πξνζψπσλ ηα νπνέα
ν θνξνινγνχκελνο επηθαιεέηαη φηη ηνλ βαξχλνπλ, φηη ηα πξφζσπα απηΪ ζπλνηθνχλ κε απηφλ θαη φηη
ηα εηζνδάκαηΪ ηνπο δελ ππεξβαέλνπλ ην πνζφ ησλ 6.000,00€ ην ρξφλν, αλεμΪξηεηα απφ ην αλ ηα
εηζνδάκαηα απηΪ απαιιΪζζνληαη ά θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθΫο δηαηΪμεηο ά κε εηδηθφ ηξφπν.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ παξνρά απηά αθνξΪ:
α) Σα ηΫθλα πνπ εέλαη Ϊγακα ά δηαδεπγκΫλα ά ηεινχλ ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο, εθφζνλ παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα 67% θαη πΪλσ απφ δηαλνεηηθά θαζπζηΫξεζε ά θπζηθά αλαπεξέα.
β) Σνπο αδειθνχο θαη ηηο αδειθΫο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ πνπ εέλαη Ϊγακνη ά δηαδεπγκΫλνη ά
ηεινχλ ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο, εθφζνλ παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα εμάληα επηΪ ηνηο εθαηφ (67%) θαη
πΪλσ απφ δηαλνεηηθά θαζπζηΫξεζε ά θπζηθά αλαπεξέα.
γ) Οη αληφληεο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, εθφζνλ παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα 67% θαη πΪλσ.
δ) Οη αλάιηθνη νξθαλνέ απφ παηΫξα θαη κεηΫξα ζπγγελεέο κΫρξη ηνλ ηξέην βαζκφ νπνηνπδάπνηε απφ ηνπο ζπδχγνπο, εθφζνλ παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα 67% θαη πΪλσ.
Σα πξφζσπα πνπ αλαθΫξνληαη πην πΪλσ, ζεσξεέηαη φηη βαξχλνπλ ην θνξνινγνχκελν εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε απηφλ θαη ην εηάζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκΪ ηνπο δελ
ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ (6.000) επξψ.

11.32

Έμνδα ηαηξηθάο θαη λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο.

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 9 παξ.3 πεξ.α΄ ππνπεξ. εε΄ Ν.2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
ΣΫθλα πνπ πΪζρνπλ απφ αλέαην λφζεκα, ά εέλαη ηπθιΪ, ά θσθΪιαια, ά δηαλνεηηθΪ θαζπζηεξεκΫλα.
Γηθαηνινγεηηθά:
α) Γηπιφηππε απφδεημε εέζπξαμεο, ε νπνέα εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΚΒ,
φπσο απηΫο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ.
β) Βεβαέσζε ηνπ δηεπζπληά ηεο ζρνιάο ά ηνπ ζεξαπεπηεξένπ απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη
ην ηΫθλν ηνπ ππφρξενπ πΪζρεη απφ αλέαην λφζεκα ά εέλαη ηπθιφ ά θσθΪιαιν ά Ϋρεη δηαλνεηηθά θαζπζηΫξεζε, ν αθξηβάο ρξφλνο ηεο θνέηεζεο ά ηεο πεξέζαιςεο, γεληθΪ, ηνπ αλΪπεξνπ ηΫθλνπ, γηα ην
νπνέν θαηαβιάζεθε ε ακνηβά, θαζψο θαη ην πνζφ ηεο, αλαιπηηθΪ, θαηΪ θαηεγνξέα δαπΪλεο.
γ) ηνηρεέα, απφ ηα νπνέα λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ηΫθλα εέλαη Ϊγακα ά δηαδεπγκΫλα ά ηεινχλ
ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο θαη φηη ην εηάζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκΪ ηνπο δελ
ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ (6.000) επξψ.

Παξαηεξήζεηο:
Απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ αθαηξνχληαη ηα Ϋμνδα λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο ησλ ηΫθλσλ πνπ εέλαη Ϊγακα ά δηαδεπγκΫλα ά ηεινχλ ζε θαηΪζηαζε ρεξεέαο, εθφζνλ ην
εηάζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκΪ ηνπο δελ ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ (6.000,00 €) θαη πΪζρνπλ απφ αλέαην λφζεκα. Δπέζεο, κε ηηο έδηεο πξνυπνζΫζεηο αθαηξεέηαη ε δαπΪλε γηα ηελ πεξέζαιςε κε νπνηνδάπνηε ηξφπν ησλ ηπθιψλ, θσθαιΪισλ ά δηαλνεηηθΪ
θαζπζηεξεκΫλσλ ηΫθλσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαζψο θαη ε δαπΪλε ηνπο γηα δέδαθηξα ά ηξνθεέα
πνπ θαηαβΪιινληαη γη‟ απηΪ ζε εηδηθΫο γηα ηελ πΪζεζά ηνπο ζρνιΫο ά ζεξαπεπηάξηα.

11.33
ΜεηαθνξΪ δηαθνξΪο ηαηξηθάο δαπΪλεο απφ ην πξνζηαηεπφκελν κΫινο ζην
Ϊηνκν πνπ ην πξνζηαηεχεη.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 9 παξ.3, πεξ.α΄ ππνπεξ. ηζη΄ Ν. 2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Άηνκα πνπ βαξχλνπλ ην θνξνινγνχκελν θαη παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα 67% θαη πΪλσ κε εηάζην εηζφδεκα (απαιιαζζφκελν ά θνξνινγνχκελν) πΪλσ απφ 6.000,00€.
Γηθαηνινγεηηθά:
ΓλσκΪηεπζε ηεο νηθεέαο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, πνπ εδξεχεη ζε θΪζε Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε θαη πξνθεηκΫλνπ γηα ηπθινχο λα εέλαη γξακκΫλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ πνπ ηεξεέηαη ζηελ νηθεέα Ννκαξρέα.
Παξαηεξήζεηο:
Οη δαπΪλεο γηα Ϋμνδα ηαηξηθάο θαη λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξεέηαη φηη βαξχλνπλ ην θνξνινγνχκελν, εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε απηφλ θαη παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα
67% θαη πΪλσ απφ λνεηηθά θαζπζηΫξεζε, θπζηθά αλαπεξέα ά ςπρηθά πΪζεζε ζηελ πεξέπησζε
θαηΪ ηελ νπνέα ηα πξφζσπα απηΪ απνθηνχλ εηάζην εηζφδεκα πΪλσ απφ 6.000,00 € ηα πην πΪλσ
Ϋμνδα θαηΪ ην πνζφ πνπ ππεξβαέλεη ην πξαγκαηηθφ θνξνινγνχκελν ά απαιιαζζφκελν εηάζην
θαζαξφ εηζφδεκΪ ηνπο, πξνζηέζεηαη ζηηο δαπΪλεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηνλ νπνέν βαξχλνπλ.

11.34

Έθπησζε απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ δαπΪ-

λεο πνζνχ 2.400,00€ ρσξέο δηθαηνινγεηηθΪ.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 8 παξ.2 Ν.2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄)φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην
Ϊξζξν 2 παξ.1 ηνπ Ν. 3522/06(ΦΔΚ 276Α΄)
Πξνυπνζέζεηο:
α) Αλαπεξέα 67% θαη πΪλσ
β) Σπθινέ
γ) Νεθξνπαζεέο θαη πξφζσπα κε αλαηκέα πνπ θΪλνπλ κεηαγγέζεηο αέκαηνο.
δ) ΑλΪπεξνη αμησκαηηθνέ ά νπιέηεο.

ε) Θχκαηα πνιΫκνπ
ζη) ΑλΪπεξνη ά ζχκαηα εζληθάο αληέζηαζεο ά εκθπιένπ πνιΫκνπ.
Γηθαηνινγεηηθά:
Γηα πξφζσπα κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ:
• ΓλσκΪηεπζε ηεο νηθεέαο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, πνπ εδξεχεη ζε θΪζε
Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε. Γελ ιακβΪλεηαη ππφςε επαγγεικαηηθά ά αζθαιηζηηθά αλαπεξέα.
Γηα ηνπο ηπθινχο:
• Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο φηη εέλαη
γξακκΫλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ.
Γηα ηνπο λεθξνπαζείο θαη πξφζσπα κε αλαηκία:
• Βεβαέσζε ηνπ θνξΫα (Ννζνθνκεέν, ηδησηηθά θιηληθά θ.ιπ.) ζην νπνέν θΪλνπλ ηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ ά ηελ αηκνθΪζαξζε ά ηηο κεηαγγέζεηο αέκαηνο.
Γηα ηνπο αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο, ζχκαηα πνιέκνπ θαη αλάπεξνπο ή ζχκαηα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο:
• Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο.
Παξαηεξήζεηο:
Δθπέπηεη σο δαπΪλε ρσξέο δηθαηνινγεηηθΪ πνζφ 2.400,00€. γηα ηνλ έδην ην θνξνινγνχκελν
θαη γηα θαζΫλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλνπλ εθφζνλ:
α) ΠαξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα 67% θαη πΪλσ απφ λνεηηθά θαζπζηΫξεζε, θπζηθά αλαπεξέα ά
ςπρηθά πΪζεζε,
β) Δέλαη ηπθινέ πνπ εέλαη γξακκΫλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξεέηαη ζηελ νηθεέα
Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε,
γ) Δέλαη λεθξνπαζεέο πνπ ηεινχλ ππφ αηκνθΪζαξζε ά πεξηηνλατθά θΪζαξζε ά Ϋρνπλ θΪλεη
κεηακφζρεπζε λεθξνχ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πΪζρνπλ απφ κεζνγεηαθά, δξεπαλνθπηηαξηθά θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθά αλαηκέα θαη θΪλνπλ κεηαγγέζεηο αέκαηνο,
δ) Δέλαη αλΪπεξνη αμησκαηηθνέ ά νπιέηεο, νη νπνένη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλΪπεξνπ παέξλνπλ
ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακεέν ά αμησκαηηθνέ νη νπνένη Ϋρνπλ ηεζεέ ζε θαηΪζηαζε πνιεκηθάο δηαζεζηκφηεηαο ά αμησκαηηθνέ πνπ εμαηηέαο πνιεκηθνχ ηξαχκαηνο ά λνζάκαηνο πνπ επάιζε ιφγσ
θαθνπρηψλ ζε πνιεκηθά πεξένδν, βξέζθνληαη ζε θαηΪζηαζε ππεξεζέαο γξαθεένπ ά πξφζσπα πνπ
Ϋρνπλ ππαρζεέ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ.1579/1959 θαη ηνπ λ.δ.330/1947,
ε) Δέλαη ζχκαηα πνιΫκνπ. Θχκαηα πνιΫκνπ γηα ηελ εθαξκνγά ηεο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο
εέλαη ηα πξφζσπα πνπ ιακβΪλνπλ ζχληαμε απφ πνιεκηθά αηηέα,
ζη) Παέξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακεέν σο αλΪπεξνη ά ζχκαηα εζληθάο αληέζηαζεο ά
εκθχιηνπ πνιΫκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ λφκσλ 1543/1985 θαη 1863/1985.

11.35
Μεέσζε θαηΪ 40% ηεο ηεθκαξηάο δαπΪλεο επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ ηδησηηθάο
ρξάζεο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 16 παξ. 1 πεξ. β΄ ππνπεξ. γγ΄ Ν2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:

Πξφζσπα πνπ παξνπζηΪδνπλ αλαπεξέα ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 67% απφ θπζηθά αλαπεξέα, λνεηηθά θαζπζηΫξεζε ά ςπρηθά πΪζεζε.
Παξαηεξήζεηο:
Μεέσζε θαηΪ 40% φηαλ πξφθεηηαη γηα επηβαηηθφ απηνθέλεην ηδησηηθάο ρξάζεο, ην νπνέν εέλαη
εηδηθΪ δηαζθεπαζκΫλν γηα αλΪπεξν.

11.36
Απαιιαγά απφ ηελ ηεθκαξηά δαπΪλε επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ ηδησηηθάο
ρξάζεο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 18 πεξ. β΄ Ν.2238/1994(ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
ΑλΪπεξνο ν νπνένο απαιιΪζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιά ηειψλ θπθινθνξέαο.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ παξνρά απηά αθνξΪ απαιιαγά απφ ηελ ηεθκαξηά δαπΪλε, ε νπνέα πξνθχπηεη βΪζεη επηβαηηθνχ απηνθηλάηνπ ηδησηηθάο ρξάζεο αλΪπεξνπ, ην νπνέν απαιιΪζζεηαη απφ ηα ηΫιε θπθινθνξέαο.

11.37
Δμαέξεζε απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο κε βΪζε ηηο
ζηαζεξΫο επαγγεικαηηθΫο δαπΪλεο.
Φνξέαο: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ: Γ/λζε Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.
Θεζκηθφ πιαίζην: Άξζξν 51 παξ. 4 Ν. 2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄).
Πξνυπνζέζεηο:
Σπθινέ ά αλΪπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξέαο πΪλσ απφ 80%.
Γηθαηνινγεηηθά:
Οη ηπθινέ λα εέλαη γξακκΫλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ ηεο νηθεέαο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο θαη νη αλΪπεξνη λα Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο πΪλσ απφ 80% απφ λνεηηθά θαζπζηΫξεζε,
θπζηθά αλαπεξέα ά ςπρηθά πΪζεζε κε βΪζε ηε γλσκΪηεπζε ηεο νηθεέαο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο πνπ εδξεχεη ζε θΪζε Ν.Α.. Γελ ιακβΪλεηαη ππφςε ε επαγγεικαηηθά ά αζθαιηζηηθά αλαπεξέα.
Παξαηεξήζεηο:
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο ηνπ ηαηξνχ, νδνληέαηξνπ, θηελέαηξνπ, ςπρνιφγνπ, θπζηνζεξαπεπηά, νηθνλνκνιφγνπ, ζπκβνχινπ επηρεηξάζεσλ, ινγηζηά ά θνξνηΫρλε θαη αλαιπηά πξνγξακκαηηζηψλ πνπ εέλαη ηπθινέ ά αλΪπεξνη γέλεηαη κφλν κε ινγηζηηθφ ά εμσινγηζηηθφ
ηξφπν θαη φρη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζηαζεξψλ επαγγεικαηηθψλ δαπαλψλ κε ην ζπληειεζηά απφδνζεο.

11.38

Απηνθέλεηα Αλαπάξσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ.

Φνξέαο: Τπνπξγεέν Δζληθάο Άκπλαο, ΓΔΠΑΘΑ/ΑΘΠ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν.490/76 Ϊξζ. 1(ΦΔΚ 331Α΄), Ν.1731/87 Ϊξζ. 34(ΦΔΚ 161Α΄) θαη
Ν.1882/90 Ϊξζ. 23 (ΦΔΚ 43Α΄)
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: Έλαο κάλαο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Αφξηζηνο
Πξνυπνζέζεηο:
• ΑλΪπεξνη ΠνιΫκνπ Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ
• ΑλΪπεξνη Δηξεληθάο Πεξηφδνπ, Αμ/θνέ θαη Οπιέηεο φισλ ησλ σκΪησλ, νη νπνένη θαηΫζηεζαλ αλΪπεξνη ζπλεπεέα ηεο Τπεξεζέαο ηνπο.
• ΑλΪπεξνη Δζληθάο Αληέζηαζεο.
• ΑλΪπεξνη Δκθπιένπ ΠνιΫκνπ Ν.1863/89.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε
• ΠξΪμε Καλνληζκνχ χληαμεο Γ.Λ.Κ.
• Δλεκεξσηηθφ εκεέσκα Γ.Λ.Κ. ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
• Οη Αμ/θνέ (ΠΓ) επεηδά δελ ζπληαμηνδνηνχληαη ππνβΪιινπλ, αληέ ηεο ΠξΪμεο Καλνληζκνχ
ζχληαμεο ΓΛΚ, ηελ γλσκΪηεπζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθάο Δπηηξνπάο, κε ηελ νπνέα θαηΫζηεζαλ
αλΪπεξνη θαη αληέ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο Γ.Λ.Κ. αλαιπηηθφ θχιιν Μηζζνδνζέαο.
Γηαδηθαζία:
Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζηελ ΓΔΠΑΘΑ θαη ελ ζπλερεέα δηαβηβΪδνληαη
ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ηξαηνχ (ΑΤΔ, ΑΝΤΔ, ΑΑΤΔ) γηα Ϋγθξηζε γλσκΪηεπζεο αδεέαο αηεινχο
εηζαγσγάο αλαπεξηθνχ απηνθηλάηνπ.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ εθδηδφκελε γλσκΪηεπζε εέλαη γηα αηειά εηζαγσγά αλαπεξηθνχ απηνθηλάηνπ θπβηζκνχ κΫρξη
1650 θ.ε.
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ηεγαζηηθΪ δΪλεηα ζε δηθαηνχρνπο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ.

Φνξέαο: Tακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ
Θεζκηθφ πιαίζην: Ν.4202/29, λ.3783/57,νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο θαη νη απνθΪζεηο ηνπ
Γ.. κΫρξη ζάκεξα.
Α) Γηθαηνχρνη δαλείνπ
• Γεκφζηνη ΤπΪιιεινη, ππΪιιεινη Ν.Π.Γ.Γ. (θαη απηνέ πνπ αλάθνπλ ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ
Ν.Π.Γ.Γ., αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΔΝ πιελ ησλ πινεγψλ θαη φζσλ αλάθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηεο
πινεγηθάο ππεξεζέαο), ππΪιιεινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΗΚΑ, ΟΔ, ΗΓΜΔ, ΔΛΣΑ, ΖΛΠΑΠ, ΔΘΔΛ, ΟΛΠ,
ΔΑΒ, ΖΑΠ, ππΪιιεινη ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ.
• ΑλΪπεξνο ά ζχκα πνιΫκνπ εθφζνλ ζπληαμηνδνηεέηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην.
• Έιιελαο Οιπκπηνλέθεο.
• Αλ εέλαη δεκφζηνο ππΪιιεινο ελ ελεξγεέα ν δαλεηνιάπηεο θαη ν/ε ζχδπγνο, ηφηε δηθαηνχληαη θαη νη δχν δΪλεην.

• Αλ ν Ϋλαο απφ ηνπο δχν εέλαη ζπληαμηνχρνο θαη ν Ϊιινο ελ ελεξγεέα ά θαη νη δχν ζπληαμηνχρνη ηφηε δηθαηνχηαη δΪλεην κφλν ν Ϋλαο απφ ηνπο δχν.
• Αλ εέλαη ζπληαμηνχρνο ηνπ Γεκνζένπ, ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΗΚΑ, εθφζνλ Ϋρεη ζπληαμηνδνηεζεέ
κε ην Ν. 3163/1955.
Β) Γηθαηνινγεηηθά αίηεζεο δαλείνπ
Μαδέ κε ηελ αέηεζε γηα ρνξάγεζε δαλεένπ πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ:
1. Πξφζθαηε αλαιπηηθά βεβαέσζε κεληαέσλ απνδνρψλ ά απφθνκκα ηεο ζχληαμεο.
2. Βεβαέσζε εηψλ κνλέκνπ ππεξεζέαο.
3. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη φζα αλαγξΪθνληαη ζην Δ1 θαη Δ9 εέλαη αιεζά.
4. Αληέγξαθν ησλ θνξνινγηθψλ εληχπσλ Δ1 θαη Δ9 ηνπ ηειεπηαένπ Ϋηνπο θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιΫο ζεσξεκΫλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
5. Αλ ν αηηψλ αλάθεη ζε θΪπνηα εηδηθά θαηεγνξέα θαη δηθαηνχηαη δΪλεην κε πξνλνκηαθνχο φξνπο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη θΪπνηα επηπιΫνλ δηθαηνινγεηηθΪ. Δηδηθφηεξα: Α) αλ ν αηηψλ εέλαη
πνιχηεθλνο, πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο θαη βεβαέσζε απφ
ηε ζπλνκνζπνλδέα πνιπηΫθλσλ, Β) αλ ν αηηψλ αλάθεη ζηηο θαηεγνξέεο: α) θσθΪιαινη, θαξθηλνπαζεέο, κεηακνζρεπκΫλνη κε Ϊιια φξγαλα ζψκαηνο εθηφο λεθξνχ, παξαπιεγηθνέ κε θηλεηηθά αλαπεξέα θαη ρξάζε αλαπεξηθνχ ακαμηδένπ, αλΪπεξνη κε θηλεηηθά αλαπεξέα Ϊλσ ησλ 80% ρσξέο ρξάζε
αλαπεξηθνχ ακαμηδένπ, πΪζρνληεο απφ κεζνγεηαθά αλαηκέα, Ϊηνκα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηΫθλα ηα
νπνέα πΪζρνπλ απφ αλαπεξέα ζε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε
πξσηνβΪζκηαο επηηξνπάο, β) ηπθινέ, βεβαέσζε ηνπ Παλειιελένπ πλδΫζκνπ Σπθιψλ, γ) λεθξνπαζεέο ηεινχληεο ππφ αηκνθΪζαξζε θαη κεηακνζρεπκΫλνη κε λεθξφ, βεβαέσζε θξαηηθνχ Ννζνθνκεένπ, Γ) αλ εέλαη Οιπκπηνλέθεο, βεβαέσζε απφ ηελ Δπηηξνπά Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Γ) Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο δαλείνπ
1. ΔΪλ Ϋρεη ρνξεγεζεέ ζην δαλεηνιάπηε ά ζηνλ/ζηελ ζχδπγφ ηνπ Ϊιιν ζηεγαζηηθφ δΪλεην απφ
ην Σ.Π. & Γαλεέσλ εέλαη δπλαηφ λα δαλεηνδνηεζεέ γηα δεχηεξε θνξΪ, εθφζνλ απαξαέηεηα εμνθιεζεέ ην πξψην δΪλεην. ηελ πεξέπησζε απηά, ε Β‟ θαηνηθέα πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπιΪρηζηνλ
θαηΪ 20% ηεο πξψηεο, εθφζνλ απηά παξακΫλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δαλεηνιάπηε. ΔΪλ Ϋρεη ρνξεγεζεέ Ϊιιν ζηεγαζηηθφ δΪλεην απφ ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηάξην εέλαη δπλαηφλ λα δαλεηνδνηεζεέ
απφ ην Σ.Π. θαη Γαλεέσλ εΪλ απφ ηελ πξνζθνκηδφκελε δαλεηαθά ζχκβαζε (ε νπνέα Ϋρεη ππνγξαθεέ κε ην Σακηεπηάξην) επηηξΫπεηαη ε ζχλαςε δαλεένπ θαη κε Ϊιιν θνξΫα εθηφο απφ ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηάξην.
2. Σν δΪλεην ρνξεγεέηαη κφλν γηα ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθέαο, ά θαηΪ πεξέπησζε δεχηεξεο, ε νπνέα πξΫπεη λα αλάθεη θαηΪ πιάξεο δηθαέσκα ηδηνθηεζέαο ζην δαλεηνιάπηε ά ζηνλ / ζηελ
ζχδπγφ ηνπ ά θαη ζηνπο δχν.
3. ΚαηΪ ην Ϋηνο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο, δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ν δαλεηνιάπηεο ην 70ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπ.
4. ηελ πεξέπησζε αλΫγεξζεο, απνπεξΪησζεο, επΫθηαζεο (θαη επηζθεπάο ά βειηέσζεο γηα
ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρΫο) ηεο θαηνηθέαο, πξΫπεη λα εθδνζεέ Ϊδεηα νηθνδνκάο (φπνπ απαηηεέηαη
απφ ην Νφκν).
5. Σν δΪλεην δελ ρνξεγεέηαη αλ ν δαλεηνιάπηεο ά ν / ε ζχδπγφο ηνπ ά θαη νη δχν καδέ Ϋρνπλ
πιάξεο δηθαέσκα ηδηνθηεζέαο ά ηζφβηνπ επηθαξπέαο ά νέθεζεο Ϊιιεο θαηνηθέαο ά δηακεξέζκαηνο ζε
πφιε κε πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 θαηνέθνπο.
Δπέζεο, δελ ρνξεγεέηαη ην δΪλεην γηα ηελ απφθηεζε θαηνηθέαο ζε πφιε θΪησ ησλ 5.000 θα-

ηνέθσλ, αλ ν δαλεηνιάπηεο ά ν / ε ζχδπγφο ηνπ ά θαη νη δχν καδέ Ϋρνπλ θαηνηθέα ζηελ έδηα πφιε.
Καη‟ εμαέξεζε, ην δΪλεην ρνξεγεέηαη εΪλ ππΪξρεη θαηνηθέα (ζε νπνηαδάπνηε πφιε ά ρσξηφ) θαη
απηά δελ εέλαη κεγαιχηεξε απφ 70 η.κ. γηα ηνλ Ϊγακν, 70 η.κ. γηα ην δεπγΪξη πξνζαπμεκΫλα θαηΪ 20
η.κ. γηα θΪζε πξνζηαηεπφκελν παηδέ κε αλψηεξν ηα 110 η.κ., ππφ ηνλ φξν φηη ε θαηνηθέα πνπ ζα απνθηεζεέ κε ην δΪλεην ζα εέλαη κεγαιχηεξε, ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ 20% απφ ηελ άδε ππΪξρνπζα.
6. ηελ πεξέπησζε αγνξΪο θαηνηθέαο, πξΫπεη απφ ην ζπκβφιαην αγνξΪο λα πξνθχπηεέ φηη
νθεέιεηαη ζηνλ πσιεηά πνζφ ηνπιΪρηζην έζν κε ην δΪλεην.
7. Ζ πξνο αγνξΪ θαηνηθέα λα Ϋρεη θηηζζεέ λφκηκα ζε νηθφπεδν Ϊξηην θαη νηθνδνκάζηκν θαη λα
κελ εέλαη πξνθαηαζθεπαζκΫλε ά ιπφκελε.
8. Ζ εθηηκεζεέζα απφ ην κεραληθφ αμέα ηνπ αθηλάηνπ πξΫπεη λα ππεξθαιχπηεη ην δΪλεην πνπ
Ϋρεη εγθξηζεέ θαη ηα ηπρφλ πθηζηΪκελα βΪξε. ηελ αληέζεηε πεξέπησζε, ζα πεξηνξηζηεέ αλΪινγα.
9. Με ην δΪλεην θαιχπηεηαη ε δαπΪλε απφθηεζεο θαηνηθέαο επηθΪλεηαο κΫρξη 120 η.κ. Ζ δαπΪλε γηα ηα πΫξαλ ησλ 120 η.κ. βαξχλεη ην δαλεηνιάπηε.
10. ΚαηΪ ηελ ζπλνκνιφγεζε ηνπ δαλεένπ, πξΫπεη ηα 6/10 ησλ απνδνρψλ ά ηεο ζχληαμεο ηνπ
δαλεηνιάπηε λα θαιχπηνπλ ηε δφζε ηνπ δαλεένπ. ηελ αληέζεηε πεξέπησζε, ην δΪλεην ζα πεξηνξηζηεέ αλΪινγα.
11. ΔΪλ ην δΪλεην Ϋρεη εγθξηζεέ ζε Ϋγγακν, ν νπνένο θαηΪ ην ρξφλν ζπλνκνιφγεζάο ηνπ εέλαη
δηαδεπγκΫλνο/ε, ζα ζπλνκνινγεζεέ κφλν εΪλ Ϋρεη ηελ επηκΫιεηα αλάιηθνπ ηΫθλνπ ηνπ/ηεο, αιιηψο
ζεσξεέηαη Ϊγακνο νπφηε απαηηνχληαη 5 ρξφληα κφληκεο ππεξεζέαο.
12. ΔΪλ ν αηηψλ βξέζθεηαη ζε δηΪζηαζε απφ ηελ Ϋγγακε ζπκβέσζε, δηθαηνχηαη δαλεένπ εθφζνλ Ϋρεη 2, ηνπιΪρηζηνλ, ρξφληα κφληκεο ππεξεζέαο θαη δελ ηπγρΪλεη νχηε ν έδηνο, νχηε θαη ν/ε ζχδπγφο ηνπ θχξηνο θαηΪ πιάξεο δηθαέσκα ηδηνθηεζέαο ά ηζφβηνπ επηθαξπέαο ά νηθάζεσο Ϊιιεο θαηνηθέαο ά δηακεξέζκαηνο ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε πφιε Ϊλσ ησλ 5.000 θαηνέθσλ.
13. ε πεξέπησζε πνπ ην δΪλεην εγθξέζεθε κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα ηηο παξακεζφξηεο
πεξηνρΫο, γηα λα ρνξεγεζεέ ην δΪλεην κε ην επηηφθην απηφ, ζα πξΫπεη θαηΪ ην ρξφλν ζπλνκνιφγεζάο, ν δαλεηνιάπηεο ά ε νηθνγΫλεηΪ ηνπ λα Ϋρεη κφληκε θαηνηθέα ζε παξακεζφξην πεξηνρά.
14. ΓεληθΪ νη πξνυπνζΫζεηο κε βΪζε ηηο νπνέεο εγθξέζεθε ην δΪλεην, ζα πξΫπεη λα ηζρχνπλ
θαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ζπλνκνιφγεζάο ηνπ.
Γ) Ύςνο δαλείνπ
Σν χςνο ηνπ δαλεένπ εμαξηΪηαη απφ ην χςνο ησλ θαζαξψλ κεληαέσλ απνδνρψλ ηνπ δαλεηνιάπηε ά ηεο ζχληαμεο.
Δ) Δπηηφθην
• 4,90%: ινη νη Ννκνέ ηεο ΔιιΪδαο πιελ ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ
• 4,25%: Παξακεζφξηεο πεξηνρΫο (Ννκνέ: Έβξνπ, ΞΪλζεο, Ρνδφπεο, ΛΫζβνπ, Υένπ, Ϊκνπ,
Γσδεθαλάζνπ, θαη νη πεξηνρΫο ησλ Ννκψλ Θεζπξσηέαο, Ησαλλέλσλ, ΚαζηνξηΪο, Φιψξηλαο, ΠΫιιαο, Κηιθέο, εξξψλ θαη ΓξΪκαο πνπ απΫρνπλ Ϋσο 20 ρικ. απφ ηε κεζνξηνγξακκά).
• 4,00%: Πνιχηεθλνη, παξαπιεγηθνέ κε θηλεηηθά αλαπεξέα θαη ρξάζε ακαμηδένπ, λεθξνπαζεέο (ζε αηκνθΪζαξζε κεηακνζρεπκΫλνη), κεηακνζρεπκΫλνη κε Ϊιια φξγαλα ζψκαηνο εθηφο λεθξνχ, ηπθινέ, θσθΪιαινη, θαξθηλνπαζεέο, πΪζρνληεο απφ κεζνγεηαθά αλαηκέα, Ϊηνκα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηΫθλα ηα νπνέα πΪζρνπλ απφ αλαπεξέα ζε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ.
• Δπέζεο, ζηεγαζηηθφ δΪλεην κε επηηφθην 4,00% δηθαηνχληαη θαη νη Οιπκπηνλέθεο, θαζψο θαη
νη βνπιεπηΫο (ελ ελεξγεέα νη νπνένη Ϋρνπλ ζεηεέα 2 ρξφληα ηνπιΪρηζηνλ θαη ζπληαμηνχρνη).

• ΔηδηθΪ γηα ηνπο βνπιεπηΫο κε αλαπεξέα ηζρχεη επηηφθην 3,5%.
Σ) Γηάξθεηα δαλείνπ
Ο ρξφλν απνπιεξσκάο δηαξθεέ 15, 20, 25 θαη 30 ρξφληα. Γηα ηα δΪλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε
δαλεηνιάπηεο, νη νπνένη θαηΪ ην ρξφλν ζπλνκνιφγεζεο ππεξβαέλνπλ ην 70ν Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπο,
ε δηΪξθεηα απνπιεξσκάο νξέδεηαη ππνρξεσηηθΪ ζηα 15 ρξφληα.
Ε) Αζθάιεηα δαλείνπ
1. Δθρψξεζε κΫρξη ηα 6/10 ησλ απνδνρψλ ά ηεο ζχληαμεο
2. εθρψξεζε κΫρξη ηα 3/4 απφ ην εθΪπαμ βνάζεκα (πξφζζεηε αζθΪιεηα γηα ηελ πεξέπησζε
πνπ ηα 6/10 ησλ απνδνρψλ ά ηεο ζχληαμεο δελ θαιχπηνπλ ηε κεληαέα δφζε ηνπ δαλεένπ)
3. Δγγξαθά Α‟ ππνζάθεο ά Β‟ ά Γ‟ ππφ πξνυπνζΫζεηο επέ ηνπ αθηλάηνπ πνπ απνθηΪηαη
εκεηψζεηο:
α) Ζ ηπρφλ ππΪξρνπζα ππνζάθε πξΫπεη λα εέλαη γξακκΫλε θαηΪ ηνπ δαλεηδφκελνπ ά ηνπ /
ηεο ζπδχγνπ θαη φρη πξνθηάηνξα.
β) Γελ ρνξεγεέηαη δΪλεην εΪλ πξνεγεέηαη ππνζάθε ππΫξ Ο.Δ.Κ. εθηφο εΪλ γέλεη ελαιιαγά ζεηξΪο ππνζάθεο ψζηε λα πξνεγεέηαη ην Σ.Π. θαη Γαλεέσλ ηνπ Ο.Δ.Κ.
γ) Γηα ηα δΪλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε δαλεηνιάπηεο κεγαιχηεξνπο ησλ 70 εηψλ, εγγξΪθεηαη
κφλν Α‟ ππνζάθε.
H) Έμνδα δάλεηνπ
1. Έμνδα γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηέηισλ πνπ αλΫξρνληαη ζε 0,50% επέ ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεένπ κε
θαηψηεξν ην πνζφ ησλ 59 ΔΤΡΧ (θαηΪ δαλεηνιάπηε ά δεπγΪξη δαλεηνιεπηψλ), ην νπνέν παξαθξαηεέηαη θαηΪ ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο ηνπ δαλεένπ.
2. Έμνδα δαπΪλεο ζχκβαζεο πνπ αλΫξρνληαη ζε 2,4% επέ ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεένπ. (θαηαξγάζεθε απφ 28/6/2006) βΪζεη ηνπ Ϊξζξ. 18 ηνπ Ν. 3470/06 (ΦΔΚ 132 Α)
3. Ακνηβά κεραληθνχ πνπ ζα ζπληΪμεη ηελ Ϋθζεζε εθηέκεζεο ηνπ αθηλάηνπ θαη ηηο πηζηνπνηάζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειΫζηεθαλ.
4. Έμνδα ππνζεθνθπιαθεένπ γηα ηελ εγγξαθά ηεο ππνζάθεο.
Παξαηεξήζεηο:
Δθηφο απφ ην ζηεγαζηηθφ δΪλεην (αγνξΪ - αλΫγεξζε - απνπεξΪησζε - επΫθηαζε α‟ θαηνηθέαο),
δέλνληαη θαη α) Δπηζθεπαζηηθφ δΪλεην κε εγγξαθά ππνζάθεο α‟ θαηνηθέαο (Ϋσο 70.000 €) θαη β)
ΓΪλεην κηθξνεπηζθεπψλ - κηθξνβειηηψζεσλ (Ϋσο 20.000 €)
Πιεξνθνξέεο: www.tpd.org

11.40
ηεγαζηηθά ζπλδξνκά ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο:
παξαρψξεζε θαηνηθέαο ά ζηεγαζηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Φνξέαο: Οξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Καλνληζκφο «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο θαη δαλεέσλ
απφ ηνλ ΟΔΚ (Αξζξ.31 - παξ.1) β) Αξηζκ. 50614/96 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ.

Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο:
• Απφθαζε Γ-ΟΔΚ γηα Ϋγθξηζε: ζηηο αξρΫο θΪζε ρξφλνπ
• Γηαδηθαζέα αγνξΪο απφ ηνλ ΟΔΚ ηεο θαηνηθέαο γηα παξαρψξεζε ζηνλ δηθ/ρν: πεξέπνπ 6
κάλεο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Τπνβνιά αέηεζεο νπνηεδάπνηε (πξφγξακκα δηαξθεέαο)
Πξνυπνζέζεηο:
ΔμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο Ϋληνλεο θνηλσληθάο ά νηθνλνκηθάο αλΪγθεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ.
Κξηηήξηα έληαμεο:
• ΚαηΪζηαζε πγεέαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ.
• Οηθνγελεηαθά θαη Οηθνλνκηθά θαηΪζηαζε.
• ΜεησκΫλεο αζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο: Γηθαηνχρνη: θΪηνηθνη Αζάλαο - Θεζ/λέθεο 750 εκεξνκέζζηα, θΪηνηθνη ππφινηπεο ΔιιΪδαο 500 εκεξνκέζζηα.
• πληαμηνχρνη νξηζηηθΪ αλεμΪξηεηα απφ αξηζκφ εκεξνκηζζέσλ.
• Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
• Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε (Δηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο
• Οπνηνδάπνηε επέζεκν Ϋγγξαθν απφ ην νπνέν λα δηαπηζηψλεηαη ε Ϋληνλε θνηλσληθά αλΪγθε, αλαπεξέα θ.ιπ.
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο
• Αληέγξαθν Δληχπνπ Δ9
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ
• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Αμηνιφγεζε αέηεζεο απφ εηδηθά επηηξνπά
• Απφθαζε Γ-ΟΔΚ γηα Ϋγθξηζε (ά κε) παξαρψξεζεο Ϋηνηκεο θαηνηθέαο ηνπ ΟΔΚ ά αγνξΪο
απφ ηνλ ΟΔΚ ππνδεηρζεέζαο απφ ηνλ δηθαηνχρν θαηνηθέαο θαη παξαρψξεζε ζηε ζπλΫρεηα ζε απηφλ.
Παξαηεξήζεηο:
• Οη θαηνηθέεο πνπ παξαρσξνχληαη δελ κπνξεέ λα εέλαη πεξηζζφηεξεο απφ δΫθα (10) θΪζε
ρξφλν.
• Σα κεκνλσκΫλα Ϊηνκα δελ δηθαηνχληαη παξαρψξεζε θαηνηθέαο.
• ΑλΪπεξα παηδηΪ αλεμΪξηεηα ειηθέαο ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κΫιε.
• ε φια ηα πξνγξΪκκαηα ηνπ ΟΔΚ δηθαηνχρνη εέλαη εξγαδφκελνη ά ζπληαμηνχρνη αζθαιηζκΫλνη ζε Οξγαληζκφ θχξηαο αζθΪιηζεο κηζζσηψλ πνπ θαηαβΪιινπλ εηζθνξΫο ππΫξ ΟΔΚ.

11.41
Δηδηθφ πξφγξακκα πνιχηεθλσλ - αλαπάξσλ: Υνξάγεζε ζηεγαζηηθνχ δη-

θαηψκαηνο.
Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Καλνληζκφο «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο θαη δαλεέσλ
απφ ηνλ ΟΔΚ (Αξζξ.31 - παξ. 2), β) Αξηζκ. 50614/96 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ, γ) Αξηζκ. 50229/97 Απφθαζε Τπ. Δξγαζέαο & Κνηλ. Αζθαιέζεσλ.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο:
- Έγθξηζε (ά κε) Παξαρψξεζεο ηεγ. Γηθαηψκαηνο: Ϊκεζα
- Γηαδηθαζέα ΑγνξΪο ηεο Καηνηθέαο απφ ηνλ ΟΔΚ: πεξέπνπ 6 κάλεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο:
Τπνβνιά αέηεζεο νπνηεδάπνηε (πξφγξακκα δηαξθεέαο)
Πξνυπνζέζεηο:
1.
Γηθαηνχρνη
κε 3 παηδηΪ πνπ εέηε νη έδηνη εέηε Ϋλα (1) απφ ηα παηδηΪ Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο
α)
67% θαη Ϊλσ.
β)
Γηθαηνχρνη πνπ δχν (2) πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
γ)
Γηθαηνχρνη πνπ νη έδηνη θαη Ϋλα (1) πξνζηαηεπφκελν κΫινο ηνπο Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67%
θαη Ϊλσ
2. ΑζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα πνπ αλάθνπλ.
3. Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
4. Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ. 1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε (Δηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο
• Βεβαέσζε ηφπνπ δηακνλάο (απφ αζηπλνκηθά ά δεκνηηθά αξρά)
• Απνδεέμεηο ΟΣΔ, ΓΔΖ θαη κηζζσηάξην ζπκβφιαην
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο
• Αληέγξαθν Δληχπνπ Δ9
• Αληέγξαθα ζπκβνιαέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ, εθφζνλ ππΪξρνπλ
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά αέηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ
• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Έγθξηζε παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθνχ δηθαηψκαηνο
• Δχξεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν θαηΪιιειεο θαηνηθέαο
• Απηνςέα απφ κεραληθφ ηνπ ΟΔΚ
• Έγθξηζε αγνξΪο ηνπ αθηλάηνπ απφ Γ-ΟΔΚ
• Δθηέκεζε αμέαο ηνπ αθηλάηνπ απφ Οξθσηνχο ΔθηηκεηΫο

• Σειηθά απφθαζε γηα Ϋγθξηζε αγνξΪο απφ Γ-ΟΔΚ
• Έιεγρνο ηέηισλ θαηνηθέαο απφ Ννκ. Τπεξ. ΟΔΚ
• Τπνγξαθά ζπκβνιαένπ αγνξΪο ζην φλνκα ηνπ ΟΔΚ
• Παξαρψξεζε θαηνηθέαο ζηνλ δηθαηνχρν
Παξαηεξήζεηο:
Αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11

11.42
Δηδηθφ πξφγξακκα πνιπηΫθλσλ - αλαπάξσλ. Υνξάγεζε αηφθνπ δαλεένπ γηα
αγνξΪ ά αλΫγεξζε θαηνηθέαο.
Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο.
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Καλνληζκφο «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο θαη δαλεέσλ
απφ ηνλ ΟΔΚ» (Αξζξ.31 - παξ.2), β) Αξηζκ.50229/97 Α.Π. Τπ. Δξγαζέαο & Κνηλ. Αζθ., γ) Αξηζκ.50186/26-2-97 θαη δ) 50187/26-2-97 ΑπνθΪζεηο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζέαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο:
- Έγθξηζε ρνξάγεζεο ά κε δαλεένπ: Ϊκεζα
- Γηαδηθαζέα ιάςεο δαλεένπ γηα αγνξΪ ά 1εο δφζεο δαλεένπ αλΫγεξζεο: πεξέπνπ 3 κάλεο.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Τπνβνιά αέηεζεο νπνηεδάπνηε (πξφγξακκα δηαξθεέαο)
Πξνυπνζέζεηο:
1.
α) Γηθαηνχρνη κε 3 παηδηΪ πνπ εέηε νη έδηνη εέηε Ϋλα (1) απφ ηα παηδηΪ Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο
67% θαη Ϊλσ,
β)
Γηθαηνχρνη πνπ δχν (2) πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ,
γ)
Γηθαηνχρνη πνπ νη έδηνη θαη Ϋλα (1) πξνζηαηεπφκελν κΫινο ηνπο Ϋρνπλ πνζνζηφ αλαπεξέαο 67%
θαη Ϊλσ.
2. ΑζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα πνπ αλάθνπλ.
3. Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
4. Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε (Δηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο
• Αληέγξαθν Δληχπνπ Δ9
• Έλνξθε βεβαέσζε

• πκβφιαην ΟηθνπΫδνπ θαη Σνπνγξαθηθφ δηΪγξακκα (γηα αλΫγεξζε ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν)
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά Αέηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ
• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Έγθξηζε ρνξάγεζεο δαλεένπ
• Απηνςέα απφ κεραληθφ ηνπ ΟΔΚ ζην πξνο αγνξΪ ά αλΫγεξζε αθέλεην
• Έιεγρνο ζπκβνιαέσλ θαη ζχλαςε δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαένπ απφ Ννκηθά Τπεξεζέα
• Έθδνζε επηηαγάο απφ ηνλ ΟΔΚ γηα εθηακέεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεένπ απφ ηνλ δηθ/ρν
Παξαηεξήζεηο:
Α) Αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11
Β) ΑλΪπεξα παηδηΪ αλεμΪξηεηα ειηθέαο ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κΫιε, εθφζνλ πηζηνπνηεζεέ φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ.

11.43

Δπηδνηνχκελα δΪλεηα γηα αγνξΪ ά αλΫγεξζε θαηνηθέαο.

Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Ν.Γ.2963/54, β) Καλνληζκφο «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο
θαη δαλεέσλ απφ ηνλ ΟΔΚ», γ) Ν.2116/93(ΦΔΚ 18Α΄), δ) Ν.2224/94(ΦΔΚ 112Α΄), ε)
Ν.2736/99(ΦΔΚ 172Α΄), ζη)Αξ. 50380/18-6-99 απφθαζε Τπ.Δξγ. & Κνηλ.Αζθ., δ) Αξ.
50454/15-6-99 Κ.Α. Τπ.Οηθ., Δξγ. & Κνηλ. Αζθ., ε) Αξ.50288/20-6-00 Απ. Τπ. Δξγ. & Κνηλ.Αζθ.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 6 κάλεο Ϋσο 1 ρξφλν
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: 1/7/99 - 31/03/2009
Πξνυπνζέζεηο:
Μεησκέλεο αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11
• πληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξέαο κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ, αλεμΪξηεηα απφ αξηζκφ εκεξνκηζζέσλ.
• Οη ππφινηπνη δηθ/ρνη λα Ϋρνπλ ηα αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπο εκεξνκέζζηα.
• Γελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ ην νξηδφκελν ζηελ θαηεγνξέα
ηνπο, αλΪινγα ηεο νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζάο ηνπο.
• Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
• Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε (εηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπλη/ζεο.
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο
• Αληέγξαθν Δληχπνπ Δ9
• πκβφιαην ΟηθνπΫδνπ θαη Σνπνγξαθηθφ δηΪγξακκα (γηα αλΫγεξζε ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν).
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά αέηεζεο - δηθαηνινγεηηθψλ

• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Απφθαζε ππεξεζέαο γηα Ϋγθξηζε (ά κε) ηνπ δαλεένπ
• Απνζηνιά Ϋγθξηζεο ζηνλ δηθαηνχρν
• Δχξεζε αθηλάηνπ εΪλ πξφθεηηαη γηα αγνξΪ
• πλελλφεζε γηα δηαδηθαζέεο θαη φξνπο ρνξάγεζεο κε ζπλεξγαδφκελε ηξΪπεδα
• Έιεγρνο ηνπ πξνο αγνξΪ ά αλΫγεξζε αθηλάηνπ απφ κεραληθνχο ηνπ ΟΔΚ θαη ζχληαμε Σερληθάο Έθζεζεο
• χλαςε αγνξαζηηθνχ ζπκβνιαένπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα αγνξΪ)
• χλαςε δαλεηαθάο ζχκβαζεο ηεο ηξΪπεδαο κε ηνλ δηθαηνχρν
• Δθηακέεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεένπ απφ ηελ ηξΪπεδα θαη εέζπξαμε απφ ην δηθαηνχρν
• Αλ πξφθεηηαη γηα δΪλεην αλΫγεξζεο ε εθηακέεπζε γέλεηαη ηκεκαηηθΪ αλΪινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θΪζε ζπλεξγαδφκελεο ηξΪπεδαο
Παξαηεξήζεηο:
Α) Αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11

11.44
Γαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα απνπεξΪησζεο ππΪξρνπζαο θαηνηθέαο.
Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Ν.Γ.2963/54, β) Καλνληζκφο «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο
θαη δαλεέσλ απφ ηνλ ΟΔΚ», γ) Ν.2224/94(ΦΔΚ 112Α΄), θαη δ) Ν.2736/99(ΦΔΚ 172Α΄).
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 6 κάλεο Ϋσο 1 ρξφλν.
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Τπνβνιά αέηεζεο νπνηεδάπνηε (Πξφγξακκα Γηαξθεέαο)
Πξνυπνζέζεηο:
1. πληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξέαο κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ, αλεμΪξηεηα απφ αξηζκφ εκεξνκηζζέσλ.
2. Οη ππφινηπνη δηθ/ρνη λα Ϋρνπλ ηα αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπο εκεξνκέζζηα.
3. Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
4. Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε - Γάισζε (Δηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο
• Αληέγξαθν Δληχπνπ Δ9
• Βεβαέσζε εκεξνκέζζησλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπλη/ζεο
• Έλνξθε βεβαέσζε
• Αληέγξαθν ζπκβνιαένπ αθηλάηνπ
• Οηθνδνκηθά Ϊδεηα
• Σνπνγξαθηθφ δηΪγξακκα
• ΚΪηνςε

• ΓηΪγξακκα ΚΪιπςεο
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά αέηεζεο - δηθαηνινγεηηθψλ
• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Έιεγρνο θαηΪζηαζεο ηνπ πξνο απνπεξΪησζε αθηλάηνπ απφ κεραληθνχο ηνπ ΟΔΚ
• Απφθαζε ππεξεζέαο γηα Ϋγθξηζε (ά κε) ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεένπ
• Απνζηνιά θαθΫινπ ζε ζπλεξγαδφκελε ηξΪπεδα γηα νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο κε ζχλαςε δαλεηαθάο ζχκβαζεο θαη ρνξάγεζε ηνπ δαλεένπ.
Παξαηεξήζεηο:
ΑζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11

11.45
Δπηζθεπά - Αλακφξθσζε - ΔπΫθηαζε ππΪξρνπζαο
θαηνηθέαο.
Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Ν.Γ.2963/54, β) Καλνληζκφο «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο
& δαλεέσλ απφ ηνλ ΟΔΚ», γ) Ν.2224/94, δ) Ν.2736/99.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 6 κάλεο Ϋσο 1 ρξφλν
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Τπνβνιά αέηεζεο νπνηεδάπνηε (πξφγξακκα δηαξθεέαο)
Πξνυπνζέζεηο:
1) ΜεησκΫλεο αζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο: πληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξέαο κε πνζνζηφ 67%
θαη Ϊλσ, αλεμΪξηεηα απφ αξηζκφ εκεξνκηζζέσλ.
Οη ππφινηπνη δηθ/ρνη λα Ϋρνπλ ηα αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ηνπο εκεξνκέζζηα.
2) Σν ζπέηη λα Ϋρεη θηηζζεέ ηνπιΪρηζηνλ 20 ρξφληα πξηλ.
3) Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
4) Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε (εηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο
• Αληέγξαθνπ Δληχπνπ Δ9
• Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπλη/ζεο
• Έλνξθε βεβαέσζε
• Αληέγξαθν ζπκβνιαένπ ηδηνθηεζέαο αθηλάηνπ
• Οηθνδνκηθά Ϊδεηα
• Σνπνγξαθηθφ θαη ΚΪηνςε
• ΓηΪγξακκα ΚΪιπςεο
Γηαδηθαζία:

• Τπνβνιά αέηεζεο - δηθαηνινγεηηθψλ
• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Έιεγρνο θαηΪζηαζεο ηνπ πξνο επηζθεπά - αλακφξθσζε - επΫθηαζε αθηλάηνπ απφ κεραληθνχο ηνπ ΟΔΚ
• Απφθαζε ππεξεζέαο γηα Ϋγθξηζε (ά κε) ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεένπ
• Απνζηνιά θαθΫινπ ζε ζπλεξγαδφκελε ηξΪπεδα γηα νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο κε ζχλαςε δαλεηαθάο ζχκβαζεο θαη ρνξάγεζε ηνπ δαλεένπ
Παξαηεξήζεηο:
Α) Αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11

11.46

Δπηδφηεζε Δλνηθένπ.

Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: α) Ν.1849/89(ΦΔΚ 113Α΄), β) Αξ.50262/26-5-00 Κ.Α. Τπ.Δξγ. &
Κνηλ.Αζθ. θαη Οηθνλνκηθψλ.
Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο: 4 κάλεο Ϋσο 1 ρξφλν
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: ΚΪζε ρξφλν εμαγγειέα
Πξνυπνζέζεηο:
• Μέζζσζε θαηνηθέαο
• Να κελ ππεξβαέλνπλ ην φξην εηζνδάκαηνο ηεο θαηεγνξέαο πνπ εληΪζζνληαη κε θνηλσληθΪ
θξηηάξηα.
• Να κελ ππεξβαέλνπλ ην φξην ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ελνηθένπ αλΪινγα κε ηα πξνζηαηεπφκελα παηδηΪ.
• πληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξέαο κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ, αλεμΪξηεηα απφ αξηζκφ εκεξνκηζζέσλ.
• Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
• Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε - Γάισζε (εηδηθφ Ϋληππν)
• Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
• Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ θνξΫα ά απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο
• Τπεχζπλε Γάισζε Ν.1599/86
• Αληέγξαθν θνξνινγηθάο Γάισζεο & Ϋληππν Δ9
• Αληέγξαθν Σαπηφηεηαο δηθαηνχρνπ
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά αέηεζεο - δηθαηνινγεηηθψλ
• Έιεγρνο πξνυπνζΫζεσλ
• Έγθξηζε πνζνχ επηδφηεζεο ελνηθένπ
• Απνζηνιά ηνπ πνζνχ ζην δηθαηνχρν κΫζσ ΔΛ.ΣΑ.
Παξαηεξήζεηο: Αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο: βιέπε πίλαθα ζην ηέινο ηνπ θεθ.11

Γηεπθνιχλζεηο:
α) ΠξνζαπμεκΫλν ην κΫγηζην επηηξεπφκελν ελνέθην γηα δηθαηνχρνπο, πνπ νη έδηνη ά πξνζηαηεπφκελν κΫινο ηνπο εέλαη θηλεηηθΪ αλΪπεξν - παξαπιεγηθφ - ηεηξαπιεγηθφ.
β) ΠξνζαπμεκΫλν ην κΫγηζην επηηξεπφκελν φξην νηθνγελεηαθνχ εηζνδάκαηνο γηα δηθαηνχρνπο
ζπληαμηνχρνπο κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ.
γ) ΑλΪπεξα παηδηΪ αλεμΪξηεηα ειηθέαο ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κΫιε.
Καηεγνξίεο δηθ/ρσλ επηδφηεζεο:
1ε θαηεγνξία: πλη/ρνη κε πνζνζηφ αλαπεξέαο 67% θαη Ϊλσ, πλ/ρνη ιφγσ γάξαηνο, ΜεκνλσκΫλα Ϊηνκα ηνπιΪρηζηνλ 60 εηψλ ά ΕεπγΪξηα κε Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ ζχδπγν Ϊλσ ησλ 60 εηψλ,
ΝΫα δεπγΪξηα πνπ ηΫιεζαλ ηνλ γΪκν ηνπο ζηα ηειεπηαέα 2 Ϋηε θαη δελ ππεξβαέλνπλ ην 35ν Ϋηνο
ειηθέαο.
2ε θαηεγνξία: ινη νη ππφινηπνη πνπ δελ αλάθνπλ ζηελ 1ε θαηεγνξέα.

11.47
Παξαρψξεζε θαηνηθέαο θαηΪ πξνηεξαηφηεηα ρσξέο
θιάξσζε (ζε θΪζε θνηλφ πξφγξακκα απνγξαθάο αζηΫγσλ θαηΪ πφιε).
Φνξέαο: Oξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: Καλνληζκφο ΟΔΚ «Πεξέ πξνυπνζΫζεσλ παξνράο θαηνηθέαο & δαλεέσλ
απφ ηνλ ΟΔΚ (Αξζ.9 & 11).
Υξφλνο ηζρχνο ηεο παξνρήο: Πξνζεζκέα ηέζεηαη ζην εθΪζηνηε εμαγγειιφκελν πξφγξακκα
απνγξαθάο
Πξνυπνζέζεηο:
1. Καηεγνξέεο δηθαηνχρσλ
α) πλ/ρνη ιφγσ απνιχηνπ αλαπεξέαο (κε πξνζηαηεπφκελν κΫινο).
β) πλ/ρνη κε κφληκε αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ θαη κε Ϋλα αλάιηθν παηδέ.
γ) Γηθαηνχρνη κε δχν αλΪπεξα παηδηΪ.
2. ΑζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο ηεο θαηεγνξέαο ηνπο.
3. Να κελ Ϋρνπλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ζηελ ΔιιΪδα πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδνπλ νηθνγελεηαθά
ζηΫγαζε.
4. Να κελ Ϋρνπλ ιΪβεη νη έδηνη ά ηα πξνζηαηεπφκελα κΫιε ηνπο δΪλεην ά θαηνηθέα απφ ηνλ
ΟΔΚ ά απφ ην Τπ. Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο βΪζεη ηνπ Ν.Γ.1138/72.
Γηθαηνινγεηηθά:
• Αέηεζε Απνγξαθηθφ δειηέν (Δηδηθφ Έληππν).
• Απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο ά Βεβαέσζε εκεξνκηζζέσλ απφ αζθαιηζηηθφ θνξΫα.
• Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο.
• Αληέγξαθν Φνξνινγηθάο Γάισζεο θαη Αληέζηνηρν Ϋληππν Δ9.ηνπ Ϋηνπο 1996 θαη ηνπ Ϋηνπο
ππνβνιάο ηεο αέηεζεο.
• Βεβαέσζε Αζηπλνκέαο ά Γάκνπ γηα ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλάο.
• Έθζεζε ΄Έλνξθεο βεβαέσζεο.
• Μηζζσηάξην ζπκβφιαην.

• ΓλσκΪηεπζε Τγεηνλνκηθάο επηηξνπάο ΗΚΑ γηα ηελ αλαπεξέα ησλ παηδηψλ.
Γηαδηθαζία:
• Τπνβνιά Απνγξαθηθνχ Γειηένπ.
• Τπνβνιά θαη Ϋιεγρνο αξρηθψλ δηθ/ησλ γηα δηαπέζησζε φηη αλάθνπλ ζηελ αλΪινγε θαηεγνξέα.
• Τπνβνιά θαη Ϋιεγρνο ππφινηπσλ δηθ/ησλ.
• ΚαηΪξηηζε πέλαθα δηθαηνχρσλ κε ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο γηα παξαρψξεζε θαηνηθέαο ρσξέο
θιάξσζε.
• Παξαρψξεζε θαηνηθέαο θαηΪ πξνηεξαηφηεηα (αλΪινγα κε ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο).
• Υνξάγεζε παξαρσξεηεξένπ πξνζσξηλνχ θαη΄ αξράλ ά νξηζηηθνχ απ΄ επζεέαο ζηνλ δηθαηνχρν.
Παξαηεξήζεηο:
1. ΑζθαιηζηηθΪ
• πλη/ρνη ιφγσ αλαπεξέαο κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ δηθαηνχληαη ζηεγαζηηθάο ζπλδξνκάο
αλεμΪξηεηα απφ αξηζκφ εκεξνκηζζέσλ.
• Γηθαηνχρνη κε 2 παηδηΪ ρξεηΪδνληαη 1800 εκεξνκέζζηα.
2. ΑλΪπεξα παηδηΪ αλεμΪξηεηα ειηθέαο ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελα κΫιε, εθφζνλ πηζηνπνηεζεέ φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ.

11.48

Οηθνλνκηθά Δλέζρπζε Οθεηιψλ Γηθαηνχρσλ ηνπ ΟΔΚ.

Φνξέαο:Οξγαληζκφο Δξγαηηθάο Καηνηθέαο
Θεζκηθφ πιαίζην: λ. 2736/99(ΦΔΚ 172 A΄)
Οηθνλνκηθά Δλέζρπζε νθεηιψλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΟΔΚ απφ δΪλεηα ά θαηνηθέεο, κΫζσ ηνπ Δηδηθνχ Κεθαιαένπ Αιιειεγγχεο (ΔΚΑ) (πινπνηάζεθε κε ηελ Ϋθδνζε Τπνπξγηθψλ ΑπνθΪζεσλ).
Υξφλνο ηζρχνο: πξφγξακκα δηαξθεέαο
Γηθαηνχρνη:
ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηΫρνπλ δηθαηνχρνη ζηνπο νπνένπο ρνξεγάζεθε δΪλεην απφ θεθΪιαηα ηνπ ΟΔΚ ά θαηνηθέα θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαβΪιινπλ ηε δφζε ηνπ δαλεένπ ά ηηο θαηνηθέαο,
γηα ηηο παξαθΪησ ιφγνπο:
1. Λφγσ καθξνρξφληαο αλεξγέαο.
2. Λφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκΪησλ πγεέαο ηνπ δηθαηνχρνπ ά πξνζηαηεπνκΫλνπ κΫινπο ηνπ.
3. Λφγσ πξνζσξηλάο ά νξηζηηθάο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε πνζνζηφ αλαπεξέαο
67% θαη Ϊλσ.
4. Λφγσ αλαπεξέαο ηνπ δηθαηνχρνπ ά πξνζηαηεπνκΫλνπ κΫινπο ηνπ κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ.
5. Λφγσ δεκηψλ απφ θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο (πιεκκχξα, ππξθαγηΪ, ζεηζκφ) πνπ πξνθιάζεθαλ ζην αθέλεην.
6. Λφγσ ζαλΪηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ά πξνζηαηεπνκΫλνπ κΫινπο ηνπ.
Παξαηεξήζεηο:
Ζ νηθνλνκηθά ελέζρπζε κΫζσ ΔΚΑ γηα ηηο Ϊλσ πεξηπηψζεηο παξΫρεηαη γηα δχν εμΪκελα.
Ζ νηθνλνκηθά ελέζρπζε ρνξεγεέηαη θαη ζε δηθαηνχρνπο πνπ δαλεηνδνηάζεθαλ κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο επηδφηεζεο επηηνθένπ απφ ηνλ ΟΔΚ θαη Ϋκεηλαλ Ϊλεξγνη ιφγσ πηψρεπζεο ηηο επηρεέξεζεο ζηελ νπνέα εξγΪδνληαλ, γηα ην δηΪζηεκα απφ ηνλ ρξφλν παχζεο πιεξσκψλ πνπ νξέδεηαη ζηελ
πησρεπηηθά απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ κΫρξη ην ρξφλν θαηαγγειέαο ηηο ζχκβαζεο εξγαζέαο.

11.49
ΓΔΝΗΚΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΣΑ ΣΔΓΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΚ.
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 1/0

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

ΜεκνλσκΫλα Ϊηνκα

2200

ΔπνρηαθΪ εξγαδ (νηθνδ)

1400

Παξακεζφξηνο

1200

Αλαπ. 67%

1500

Σπθιφο

1200

Κηλ. Αλαπ. - παξαπιεγηθφο

600

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΗ 2/0

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο παληξεκΫλνο

2000

Γηθαηνχρνο κε αλαπ.67% ηδένπ ά ζπδχγνπ

1400

Γηθαηνχρνο επνρ. Δξγαδφκελνο

1200

Παξακεζφξηνο

1000

Σπθιφο

1100

Βαξ. Κηλ. ΑλΪπεξνο ά παξαπι.

500

Νηφπαληξνο λΫν δεπγΪξη

1400

Νηφπαληξνο επνρηαθΪ Δξγαδφκελνο

1000

Νηφπαληξνο παξακεζφξηνο ά αλαπεξ.67%

700

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 3/1

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο κε Ϋλα πξνζηαη. Παηδέ

1800

ΔπνρηαθΪ εξγαδφκελνο

1200

Αλαπ-. 67% ηδένπ ά πξνζη. κΫινπο

1100

Παξακεζφξηνο

1000

Αλχπ. ΜεηΫξα ά ράξνο/α

700

Αλππ.κεηΫξα ά ράξνο /α & αλαπ.67%

500

Βαξ.θηλ. αλαπ. Ή παξαπιεγηθφο

500

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 4/2

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο κε δχν πξνζη. παηδηΪ

1600

ΔπνρηαθΪ εξγαδφκελνο

1200

Παξακεζφξηνο

1000

Αλαπ-. 67% ηδένπ ά πξνζη. κΫινπο

900

Αλχπ. ΜεηΫξα ά ράξνο/α

700

Αλππ.κεηΫξα ά ράξνο /α & αλαπ.67%

500

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 5/3

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο κε 3 πξνζηαη. ΠαηδηΪ

1400

ΔπνρηαθΪ εξγαδφκελνο

1000

Αλαπ-. 67% ηδένπ ά πξνζη. κΫινπο

800

Παξακεζφξηνο

700

Αλχπ. ΜεηΫξα ά ράξνο/α

700

Αλππ.κεηΫξα ά ράξνο /α & αλαπ.67%

500

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 6/4

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο κε 4 πξνζη. παηδηΪ

1100

ΔπνρηαθΪ εξγαδφκελνο

800

Παξακεζφξηνο ά Αλαπ. 67%

700

Αλππ. ΜεηΫξα-ράξνο/α

700

Αλππ.κεηΫξα ά ράξνο /α & αλαπ.67%

500

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 7/5-11/9

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο κε 5-9 παηδηΪ

800

Αλαπε.ηνπ ηδένπ ά πξνζη.κΫινπο 67%

500

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 12/10 θαη άλσ

Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε δηθαηνχρνπ

ΖκΫξεο εξγαζέαο (ειΪρηζηεο)

Γηθαηνχρνο κε 10 θαη Ϊλσ παηδηΪ

700

Με αλαπ. Ηδένπ ά πξνζη. κΫινπο 67%

500

Παξαηεξήζεηο:
• Χο θΪηνηθνη παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ζεσξνχληαη νη θΪηνηθνη ησλ Ννκψλ ΞΪλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ, ΚαζηνξηΪο, Φιψξηλαο, θαη ησλ λεζηψλ Ρφδνπ, Κψ, Νηζχξνπ, χκεο, ΚαξπΪζνπ, Ηθαξέαο, ΠΪηκνπ, ΛΫξνπ, Καιχκλνπ, Ϊκνπ Καζηειφξηδνπ, Υένπ, Μπηηιάλεο Λάκλνπ, ακνζξΪθεο,
Σάινπ, ΚΪζνπ, ΥΪιθεο θαη ησλ πΫξημ επξηζθνκΫλσλ λεζηψλ πνπ ππΪγνληαη δηνηθεηηθΪ ζηα κεγαιχηεξα απφ απηΪ.
• Νηφπαληξα ζεσξνχληαη ηα δεπγΪξηα πνπ Ϋρνπλ ηειΫζεη ην γΪκν ηνπο κΫζα ζηα δχν (2) ηειεπηαέα εκεξνινγηαθΪ Ϋηε κΫρξη ηελ ππνβνιά ηηο αέηεζεο γηα ηε δαλεηνδφηεζε.
• Οη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο ή ιφγσ πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 67% θαη Ϊλσ ή ιφγσ ζαλαηεθφξνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, δηθαηνχληαη ζηεγαζηηθά
ζπλδξνκά αλεμαξηάησο εκεξψλ εξγαζέαο αξθεέ γηα ηηο εκΫξεο εξγαζέαο πνπ εέραλ αζθαιηζζεέ ζε
Οξγαληζκφ θχξηαο αζθαιέζεσο κηζζσηψλ, εέραλ θαηαβιεζεέ νη πξνβιεπφκελεο ππΫξ ηνπ ΟΔΚ
εηζθνξΫο θαη θαηΪ ην ρξφλν ζπληαμηνδφηεζάο ηνπο άηαλ δηθαηνχρνη ηνπ ΟΔΚ.
Οη ζπληαμηνχρνη ιφγσ ζαλάηνπ, δηθαηνχληαη ζηεγαζηηθά ζπλδξνκά, αξθεέ ν ζαλψλ δηθαηνχρνο λα πιεξνχζε ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξαπΪλσ εδΪθην πξνυπνζΫζεηο.
• Οη Ϊγακεο κεηΫξεο, νη ελ ρεξεέα Ϊλδξεο θαη γπλαέθεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπιΪρηζηνλ 1
παηδέ, νη δηθαηνχρνη πνπ εέηε νη έδηνη εέηε Ϋλα πξνζηαηεπφκελν κΫινο ηνπο Ϋρεη αλαπεξέα 67% θαη
Ϊλσ, νη επνρηαθΪ εξγαδφκελνη, αλΪινγα κε ηε δψλε εγθαηΪζηαζάο ηνπο, ππΪγνληαη ζηηο επλντθφηεξεο γηα ηηο αζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο.
• Απφ ηηο παξαπΪλσ εκΫξεο εξγαζέαο ζε αζθΪιηζε, ηνπιΪρηζηνλ 120 ζπλνιηθΪ πξΫπεη λα
Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ ηα ηξέα (3) ηειεπηαέα ρξφληα, πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ρξφλνπ ππνβνιάο ηηο
αέηεζεο γηα ζηεγαζηηθά ζπλδξνκά, γηα λα ζεκειηψλεηαη δηθαέσκα ππνβνιάο. ε πεξέπησζε πνπ
δελ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ν απαηηνχκελνο θαηψηαηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 120 εκεξψλ εξγα-

ζέαο, ν δηθαηνχρνο Ϋρεη ην δηθαέσκα, ππνβΪιινληαο αέηεζε ζηνλ ΟΔΚ, λα ηηο ζπκπιεξψζεη κε εμαγνξΪ, εθφζνλ νη εκΫξεο εξγαζέαο πνπ ππνιεέπνληαη γηα ηε ζπκπιάξσζε ησλ 120, δελ ππεξβαέλνπλ ηηο 50, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ εξγαζέαο ηνπ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ
απηφ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ θαηεγνξέα ηνπ. Ζ εμαγνξΪ απηά ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηηο απνδνρΫο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ VI αζθαιηζηηθά θιΪζε ηνπ ΗΚΑ.
• Χο εκΫξεο εξγαζέαο ζηελ αζθΪιηζε ππνινγέδνληαη νη εκΫξεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ εέραλ ζπληαμηνδνηεζεέ πξνζσξηλΪ ιφγσ αλαπεξέαο κε πνζνζηφ 50% θαη Ϊλσ θαη ζηε
ζπλΫρεηα θαηφπηλ επαλεμΫηαζεο απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ
θνξΫα ά παξαηΪζεθε ε πξνζσξηλά ηνπ ζπληαμηνδφηεζε κε ην έδην πνζνζηφ αλαπεξέαο ά θξέζεθαλ νξηζηηθΪ ά επ‟ αφξηζην ζπληαμηνχρνη ά ηθαλνέ γηα θΪζε εξγαζέα.
• Οη Έιιελεο εξγαηνυπΪιιεινη πνπ εξγΪζζεθαλ ζην εμσηεξηθφ πξηλ ηελ ππνβνιά ηηο αέηεζεο γηα ζηεγαζηηθά ζπλδξνκά θαη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη κΫζα ζηα φξηα ηεο επηθξΪηεηαο ηηο εκΫξεο εξγαζέαο ηεο θαηεγνξέαο ηνπο, αιιΪ δελ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη ηηο 120 εκΫξεο εξγαζέαο
ζηελ ΔιιΪδα ζπλνιηθΪ γηα ηα ηξέα πξνεγνχκελα ηηο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο Ϋηε, κπνξνχλ λα εμαγνξΪζνπλ φζεο εκΫξεο εξγαζέαο απφ απηΫο ηνπο ιεέπνπλ, εμνθιψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο ππΫξ
ΟΔΚ νθεηιφκελεο εηζθνξΫο, κε βΪζε ηελ έδηα παξαπΪλσ αζθαιηζηηθά θιΪζε ηνπ ΗΚΑ. Γηα ηηο αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο νη εξγαηνυπΪιιεινη πξΫπεη λα εξγΪδνληαη κΫζα ζηα φξηα ηεο ΔπηθξΪηεηαο
θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο.
• Γηα ην ρξφλν ζηξΪηεπζεο σο εκΫξεο εξγαζέαο ππνινγέδνληαη ζηελ αζθΪιηζε, δΫθα (10)
γηα θΪζε κάλα ζηξΪηεπζεο θαη κφλν εθφζνλ απηΫο απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιάξσζε ησλ ζπλνιηθψλ εκεξψλ εξγαζέαο ηεο θαηεγνξέαο ηνπο.
• Οη εκΫξεο επηδφηεζεο ιφγσ αλεξγέαο ά αζζΫλεηαο ά θχεζεο θαη ινρεέαο ππνινγέδνληαη σο
εκΫξεο εξγαζέαο ζε αζθΪιηζε.
• ε πεξέπησζε πνπ θαλεέο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο δελ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζέαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηα ζηεγαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ ΟΔΚ, ηφηε ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκΫξεο εξγαζέαο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ
απφ ηνλ ά ηελ ζχδπγν εέηε βξέζθεηαη ζηε δσά εέηε πΫζαλε, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ εξγαζέαο θαη ησλ 2 ζπδχγσλ ππεξβαέλεη θαηΪ 30% ηηο εκΫξεο εξγαζέαο ηεο θαηεγνξέαο ζηελ νπνέα
αλάθνπλ.
• Γηα ηελ αιιαγά ηνπ ηφπνπ ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ δαλεένπ πνπ εγθξέζεθε βΪζεη ηνπ κεησκΫλνπ αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζέαο γηα ηνπο θαηνέθνπο παξακεζφξησλ πεξηνρψλ θαη ηνπο Οκνγελεέο απφ ηελ ηΫσο νβηεηηθά Έλσζε, πξΫπεη ν δηθαηνχρνο λα Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη κΫρξη ηελ
εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα αιιαγά, ηνλ ειΪρηζην αξηζκφ εκεξψλ εξγαζέαο πνπ απαηηεέηαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο θαηεγνξέαο ηνπ ηεο πεξηνράο φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ην δΪλεην.
• Με παηδηΪ εμνκνηψλνληαη νη εγγνλνέ θαη αδειθνέ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ
απηφλ.
• Οη πνιηηηθνέ πξφζθπγεο πνπ επαλαπαηξέζζεθαλ θαη εέλαη Ϊζηεγνη κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηα ζηεγαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ, εθφζνλ θαηαβΪιινπλ ηελ αλαινγνχζα εξγαηηθά θαη εξγνδνηηθά εηζθνξΪ γηα εμαγνξΪ ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ησλ εκεξνκηζζέσλ, ζχκθσλα κε
ηελ θαηεγνξέα ζηελ νπνέα αλάθνπλ.
• Οη εξγαηνυπΪιιεινη ησλ νπνέσλ ν γΪκνο ιχζεθε κε ην ζΪλαην ηνπ ά ηηο ζπδχγνπ ά κε
ακεηΪθιεηε απφθαζε δηθαζηεξένπ θαη ζπληεξνχλ παηδηΪ, εμνκνηψλνληαη κε Ϋγγακνπο δηθαηνχρνπο
• Γηθαηνχρνη γηα ηηο ζηεγαζηηθΫο παξνρΫο ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθάο Καηνηθέαο εέλαη:

1. ΔξγΪηεο ά ππΪιιεινη πνπ θαηνηθνχλ θαη εξγΪδνληαη ζηελ ΔιιΪδα, εθφζνλ εέλαη αζθαιηζκΫλνη ζε Οξγαληζκφ θχξηαο αζθΪιηζεο κηζζσηψλ (ΗΚΑ ά ππΪιιεινη απφ ΟΣΔ, ΓΔΚΟ θαη ΣξΪπεδεο), θαηαβΪιινπλ εηζθνξΫο ππΫξ ΟΔΚ θαη θαιχπηνπλ ηηο βαζηθΫο αζθαιηζηηθΫο πξνυπνζΫζεηο
γηα ζηεγαζηηθά ζπλδξνκά απφ ηνλ ΟΔΚ.
2. πληαμηνχρνη Οξγαληζκψλ θχξηαο αζθΪιηζεο κηζζσηψλ, πνπ Ϋρνπλ θαηαβΪιεη σο εξγαδφκελνη, εηζθνξΫο ππΫξ ΟΔΚ.
Πξνζνρή: Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζκΫλνπ ά ζπληαμηνχρνπ πξΫπεη λα ζπληξΫρεη θαηΪ ην ρξφλν
ππνβνιάο ηηο αέηεζεο γηα ηηο παξνρΫο.
Πιεξνθνξίεο: www.oek.gr

11.50 Πέλαθαο Πηζησηηθψλ ΗδξπκΪησλ
• ΔΘΝΗΚΖ Σ.Δ.
• ΑΓΡΟΣΗΚΖ Σ.Δ.
• ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
• ΗΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
• ALFPHA BANK
•
•
•
•

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΧΜΔΓΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ

• AMERICAN EXPRESS
• ΣΑΜ. ΠΑΡ/ΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ
•
•
•
•
•

PROBANK
H.S.B.C.
ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ.
ΤΝ. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
F.B.B.

• ΤΝ.ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ
• ΤΝΔΣ. ΥΑΝΗΧΝ
• ΓΧΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
• ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
• ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ
• ΛΑΨΚΖ
• ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΗΟΤ
• ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΡΖΣΖ
• ASPIS BANK
• EFG EUROBANK
• ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ
• ΣΑΥ. ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ
• CITIBANK

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (e-Accessibility)
I:
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ
12.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηερλνινγέεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απνηειεέ
ζεκαληηθφ παξΪγνληα βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα. Σαπηνρξφλσο,
φκσο, εΪλ ηα Ϊηνκα απηΪ δελ Ϋρνπλ έζεο επθαηξέεο πξφζβαζεο ζηηο ηερλνινγέεο ΣΠΔ, εέλαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
ιν θαη ζπρλφηεξα, γέλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνλ θιΪδν ησλ ΣΠΔ
πξΫπεη λα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλέαο θαη ηδηαηηΫξσο ησλ νκΪδσλ πνπ
εέλαη πεξηζζφηεξν επΪισηεο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, Ϋηζη ψζηε λα αληηκεησπέζεη ην πξφβιεκα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηεο δηαηψληζεο ηεο θνηλσλέαο ησλ δχν ηαρπηάησλ.
ΠξΫπεη λα αλαγλσξηζηεέ φηη ε πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξέα ζηελ πιεξνθφξεζε εέλαη, θαηΪ πξψην θαη θχξην ιφγν, ζΫκα δηθαησκΪησλ. Σα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, πνπ απνηεινχλ ην 10-12%
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ, Ϋρνπλ ηα έδηα δηθαηψκαηα κε φινπο ηνπο Ϊιινπο αλζξψπνπο ζε φηη αθνξΪ
ζηελ πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζέεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ. Δπέζεο, ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ηα Ϊηνκα κε πξνζσξηλΫο αλαπεξέεο, θαη νη ειηθησκΫλνη
αληηζηνηρνχλ καδέ ζε 40% ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ. 65
ΚαηΪ κΫζν φξν, ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ
ηεο ΔΔ εέλαη θΪησ απφ 35%, ζε ζχγθξηζε κε 70% γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ πΪζρνπλ απφ
θΪπνην κεηνλΫθηεκα. Δπέζεο, ε Δπηηξνπά εθηηκΪ φηη πεξέπνπ 2 Ϋσο 3,5 εθαηνκκχξηα Ϊηνκα κε
αλαπεξέα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, εΪλ ιεθζνχλ θαηΪιιεια κΫηξα γηα ηελ
Ϊξζε ησλ εκπνδέσλ ζηα νπνέα πξνζθξνχεη ε Ϋληαμά ηνπο. 66 ΔπνκΫλσο, ε νηθνλνκηθά Ϋληαμε ησλ
ΑκεΑ ζα σθειάζεη ηελ θνηλσλέα θαη ηελ νηθνλνκέα ηεο Δπξψπεο ελ γΫλεη, θαηΪζηαζε ε νπνέα ζα
Ϊξεη ηελ εμΪξηεζε πνιιψλ αηφκσλ κε αλαπεξέα.
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Μειέηε OECD-ECMT: “Βειηηψλνληαο ηε Μεηαθνξά Αηφκσλ κε Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα”. 1999.
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Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: “Πξνγξάκκαηα γηα Δλεξγή Αγνξά Δξγαζίαο γηα ηα Άηνκα κε Αληθαλφηεηεο”. (2002).

Ζ ππεξπάδεζε ησλ θξαγκψλ θαη ηερληθψλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ, κεηαμχ Ϊιισλ, ηα
Ϊηνκα µε αλαπεξέα πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ηζφηηκα ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο
νλνκΪδεηαη “ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα” (“ειε-πξνζβαζηκφηεηα”). Ζ πξνζπΪζεηα απηά απνηειεέ ηκάκα ηεο επξχηεξεο Ϋλλνηαο ηεο ειεθηξνληθάο θνηλσληθάο Ϋληαμεο, ε νπνέα αθνξΪ επέζεο
Ϊιινπ εέδνπο εκπφδηα, ηδέσο νηθνλνκηθάο θχζεο, γεσγξαθηθάο ά εθπαηδεπηηθάο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη πξνηεέλεη κηα δΫζκε κΫηξσλ πνιηηηθάο γηα λα
ζηεξηρζεέ ε ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα (eAccessibility) θαη θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξεέο λα ππνζηεξέμνπλ ζεηηθΪ κΫηξα απηνδΫζκεπζεο πνπ ζα Ϋρνπλ σο ζηφρν ηελ
επξχηεξε δηΪδνζε ζηελ Δπξψπε ησλ πξνζβΪζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ.

12.1.α. Ζ Πξσηνβνπιέα “eEurope” ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο
ην πιαέζην απηφ, ε Δπηηξνπά Ϋρεη ζΫζεη ηνλ θηιφδνμν ζηφρν λα επηηχρεη ηελ “Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα Όινπο”, πξνσζψληαο ηελ ςεθηαθά θνηλσλέα ρσξέο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο, ε νπνέα
ζα πξνζθΫξεη επθαηξέεο ζε φινπο θαη ζα ειαρηζηνπνηεέ ηνλ θέλδπλν απνθιεηζκνχ νξηζκΫλσλ.
πγθεθξηκΫλα, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά εμάγγεηιε ην 1999 ηελ πξσηνβνπιέα “eEurope- An
Information Society for All”,67 ε νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ Ϋζεηε σο θεληξηθφ κΫιεκα ηε δηαζθΪιηζε φηη ηα νθΫιε πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ ΚηΠ εέλαη πξνζηηΪ ζε φινπο ηνπο επξσπαένπο πνιέηεο, αλΪγνληαο µε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρά ζηελ ΚηΠ ζε πξσηαξρηθφ
ζηφρν.
Ζ αξρηθά δηαηχπσζε Ϋζεηε δΫθα βαζηθνχο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ θΪιππηαλ Ϋλα επξχ
ζεκαηηθφ πεδέν απφ ηελ εθπαέδεπζε θαη ηηο κεηαθνξΫο κΫρξη ηελ πγεέα θαη ηα ΑκεΑ. Ηδηαέηεξα, ν
Ϊμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 7 νξηνζεηνχζε κε ζαθάλεηα φηη νη ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζα πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ΑκεΑ θαηΪ ηξφπν ηΫηνην ψζηε λα βειηηψλνπλ
ηελ πνηφηεηα δσάο θαη ηηο επθαηξέεο ηνπο ζηελ εξγαζέα.
ην πιαέζην ηεο Δπξσπατθάο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα, ε Δπηηξνπά
εμΫδσζε επέζεο Αλαθνέλσζε ην 200168 γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηδηαέηεξα ησλ ΑκεΑ, ζηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο, θαη αθνινχζεζαλ ζρεηηθΪ ςεθέζκαηα ηνπ πκβνπιένπ 69 θαη ηνπ Κνηλνβνπιένπ. 70
ΑπνηΫιεζκα άηαλ λα δεζκεπηνχλ ηα θξΪηε µΫιε λα θαηαζηάζνπλ ηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο ηνπο
67

“e-Europe: Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ γηα Όινπο”. Πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γεθέκβξηνο 1999. Βιέπε
επίζεο ζρεηηθά: Council Resolution on the implementation of the “eEurope 2005 Action Plan” - 5197/03/28-1-2003.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
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“eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο & ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. COM(2001) 529.
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Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ “Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα Άηνκα κε Αληθαλφηεηεο”. (2002) 14892.

70

Φήθηζκα ηνπ ΔΚ γηα ην “eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. (2002)
0325.

πξνζβΪζηκεο, ηδηαέηεξα γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ζχκθσλα µε ηηο δηεζλεέο Καηεπζπληήξηεο
Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γηαδίθηπν (Web Content Accessibility Guidelines). 71

12.1.β. Ζ ΓξΪζε “eAccessibility” ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο
ην πιαέζην ηεο πξσηνβνπιέαο eEurope, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε κηα παξΪι
ιειε δξαζηεξηφηεηα µε ηελ νλνκαζέα “eAccessibility”,72 µε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζεκΪησλ
πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ ζε ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, µΫζσ ηεο ζΫζπηζεο
παξεκβαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο λνκνζεζέαο θαη ηεο ηππνπνέεζεο, αιιΪ θαη µΫζσ ηεο
δεκηνπξγέαο πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ απνηεινχκελνπ απφ
θΫληξα αξηζηεέαο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Χο απνηΫιεζκα ησλ παξαπΪλσ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002 ζπζηΪζεθε ην Δπξσπατθφ Γέθηπν
European Design for All eAccessibility Network (EDEAN) µε ζηφρν λα εμαζθαιέζεη ηε δεκηνπξγέα, δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζέα εζληθψλ θΫληξσλ αξηζηεέαο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα πξνηεέλεη πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ, θαη εμεηδέθεπζεο ζηνλ θαζνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα
ζρεδηαζηΫο θαη θαηαζθεπαζηΫο. ην πιαέζην απηφ, ζπζηάζεθε σο µΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ
ην Διιεληθφ Δζληθφ Γέθηπν GR-DeAN.73
ην πιαέζην απηφ, νη πνιηηηθΫο θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη ζην πεδέν ηεο ειεθηξνληθάο
πξνζβαζηκφηεηαο ζα ζπκβΪινπλ ζηελ επξσπατθά πξσηνβνπιέα γηα ηελ ειεθηξνληθή θνηλσληθή
έληαμε (eInclusion) ην 2008,74 πνπ Ϋρεη άδε πξναγγειζεέ θαη πξνηαζεέ απφ ηελ Δπηηξνπά, εμεηΪδνληαο ζΫκαηα φπσο ε ηζφηεηα επθαηξηψλ, νη δεμηφηεηεο ζε ΣΠΔ θαη ην ρΪζκα κεηαμχ πεξηθεξεηψλ.
Ζ πξσηνβνπιέα ζα πξνεηνηκαζηεέ µΫζσ δξΪζεσλ ζηελ ελεξγφ παξαθνινχζεζε, ηελ Ϋξεπλα ζε
πξνζβΪζηκεο ηερλνινγηθΫο ιχζεηο, ηδηαηηΫξα φζνλ αθνξΪ ζηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο.
ΔμΪιινπ, ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ηνπ 2000 ηνλέδεηαη ε αλΪγθε λα δηαζθαιηζηεέ ε
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά Ϋληαμε φισλ ησλ αλζξψπσλ κΫζσ ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Ηδηαέηεξα
ηνλέδεηαη φηη, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηερλνινγέεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απνηειεέ ζεκαληηθφ παξΪγνληα βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα. Γηα ην
ιφγν απηφ, ε πιάξεο θαη απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ησλ αξρψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο Ϋρνπλ θαζνξηζηηθά ζεκαζέα γηα ηελ Ϋληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα ζηελ
71

W3C/WAI/WCAG1.0 Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Ζ 2ε έθδνζε εθπνλείηαη, θαη ζα πξαγκαηεχεηαη ηελ εμ έιημε
πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο.
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην eEurope: “Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα”.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/eaccess/index_en.htm
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ηειηθφ.

Διιεληθφ Δζληθφ Γίθηπν - GR-DeAN: eAccessibility.gr.

Δπξσπατθή ηξαηεγηθή: “i2010- Δπξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε”. COM
(2005) 229 ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2005.

νηθνλνκέα θαη ζηελ θνηλσλέα.
Οη πξναλαθεξφκελεο πνιηηηθΫο γηα ηελ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα ζπκβΪιινπλ ζηελ πινπνέεζε ηεο πξφζθαηεο πξσηνβνπιέαο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο “i2010-Δπξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε”,75 ζηελ νπνέα παξνπζηΪδεηαη Ϋλα λΫν ζηξαηεγηθφ πιαέζην θαη γεληθνέ πξνζαλαηνιηζκνέ πνιηηηθάο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο
αλνηρηάο θαη αληαγσληζηηθάο ςεθηαθάο νηθνλνκέαο, ππνγξακκέδνληαο ηηο ΣΠΔ σο θηλεηάξεο θνηλσληθάο Ϋληαμεο θαη πνηφηεηαο δσάο.

12.2 ΣΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
Οη λΫεο ηερλνινγέεο παξΫρνπλ άδε ζαθά ζηάξημε ζηα Ϊηνκα µε αλαπεξέα θαη ηνπο Ϋρνπλ
πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ µε απηφλνκν ηξφπν δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξψηα
άηαλ δπλαηΫο µφλν µε βνάζεηα απφ Ϊιιν Ϊηνκν. Χζηφζν, φπσο αλαθΫξεηαη ζηε “Γλσκνδφηεζε
ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο”, 76 ηα Ϊηνκα µε αλαπεξέα ζπλαληνχλ
πνιπΪξηζκα πξνβιάκαηα φηαλ πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζέεο πνπ
ζπλδΫνληαη µε ηηο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, φπσο γηα παξΪδεηγκα:
• ε Ϋιιεηςε ελαξκνληζκΫλσλ ιχζεσλ, π.ρ. Ϋιιεηςε πξφζβαζεο ζηνλ αξηζκφ θιάζεο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο 112 απφ ζπζθεπΫο «γξαπηάο ηειεθσλέαο» ζε πνιιΪ θξΪηε µΫιε·
• ε αζπκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκΪησλ µε ηα ζπζηάκαηα ππνβνάζεζεο: ηα ινγηζκηθΪ αλΪγλσζεο νζφλεο γηα ηπθινχο ρξάζηεο εέλαη ζπρλΪ αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηΪ ηελ Ϋλαξμε
εθαξκνγάο λΫσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκΪησλ·
• νη παξεκβνιΫο κεηαμχ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ θαη ζπζηεκΪησλ
βνάζεηαο, π.ρ. κεηαμχ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο·
• ε Ϋιιεηςε παλεπξσπατθψλ πξνηχπσλ, π.ρ. ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχληαη 7 δηαθνξεηηθΪ ζπζηάκαηα ηειεθσλέαο, απφ ηα νπνέα θαλΫλα δελ εέλαη ζπκβαηφ κε θΪπνην Ϊιιν. Οη θσθνέ
θαη νη βαξάθννη δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηελ Δπξψπε θαη ζην δηεζλά
ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο ηα πθηζηΪκελα ζπζηάκαηα ηειεπηθνηλσληψλ·
• ε Ϋιιεηςε θαηΪιιεισλ ππεξεζηψλ, π.ρ. πνιπΪξηζκνη δηθηπαθνέ ηφπνη εέλαη πνιχπινθνη γηα
ηνπο ρξάζηεο πνπ δελ Ϋρνπλ εκπεηξέα ά Ϋρνπλ δηαλνεηηθΫο αλαπεξέεο ά αθφκε ε αλΪγλσζε ηεο
νζφλεο ηνπο ά ε πινάγεζε ζε απηνχο εέλαη αδχλαηε γηα ηα Ϊηνκα µε αζζελά φξαζε·
• ε Ϋιιεηςε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα νξηζκΫλεο νκΪδεο, π.ρ. ηειεθσληθά επηθνηλσλέα
γηα ηνπο ρξάζηεο πνπ επηθνηλσλνχλ µε λνεκαηηθά γιψζζα·
• νη δχζρξεζηεο ζπζθεπΫο ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, π.ρ. ηα πιεθηξνιφγηα θαη νη νζφλεο
πνιιψλ ζπζθεπψλ·
• ε πεξηνξηζκΫλε επηινγά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθάο επηθνηλσλέαο, πνηφηεηαο θαη ηηκάο·
75

Δπξσπατθή ηξαηεγηθή: “i2010- Δπξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε”. COM
(2005) 229 ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2005.
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Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή & Κνηλσληθή Δπηηξνπή - EOKE: “Γλσκνδφηεζε γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα eAccessibility”. TEN/228, CESE 1456/2005, ηειηθφ.

• ε ςεθηαθά ηειεφξαζε, κηα νινΫλα θαη πην ζεκαληηθά ηερλνινγέα δηαδξαζηηθάο επηθνηλσλέαο θαη ελεκΫξσζεο ηνπ θνηλνχ, εέλαη ιηγφηεξν πξνζηηά ζηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα απ‟ φηη ε αλαινγηθά ηειεφξαζε.
Σα πεξηζζφηεξα απφ απηΪ ηα πξνβιάκαηα ζα κπνξνχζαλ, ζεσξεηηθΪ, λα επηιπζνχλ εχθνια
απφ ηερληθά Ϊπνςε, αιιΪ απαηηεέηαη ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφο θαη απνθαζηζηηθφηεηα ζε επξσπατθφ επέπεδν θαζψο, Ϋσο ζάκεξα, νη δπλΪκεηο ηεο αγνξΪο απφ κφλεο ηνπο δελ θαέλεηαη λα
ππάξμαλ επαξθεέο.

12.3 ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΣΤΥΔ
Οη εξεπλεηηθνέ θνξεέο θαη νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδέν ησλ ΣΠΔ Ϋρνπλ πξνηεέλεη θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα πνιιΪ απφ απηΪ ηα πξνβιάκαηα. Σα θχξηα εκπφδηα ζηε γελέθεπζε ηεο ρξάζεο ηνπο εέλαη ηα εμάο:
• ην γεγνλφο φηη Ϋσο ηψξα, νη ιχζεηο απηΫο απεπζχλνληαλ ζε κηα πεξηνξηζκΫλε αγνξΪ (πνπ
θπξέσο ζεσξεέηαη σο απνηεινχκελε απφ Ϊηνκα µε αλαπεξέα θαη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο απφ
ειηθησκΫλνπο)·
• ε αλεπΪξθεηα ζε εθαξκφζηκα ηερληθΪ πξφηππα θαη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο·
• ε ζρεηηθά επξσπατθά λνκνζεζέα µφλν πξφζθαηα αληηκεηψπηζε ξεηΪ ην ελδερφκελν λα
εληαρζνχλ νη απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο δεκνζέσλ πξνκεζεηψλ
·• ππΪξρνπλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνέν νξηζκΫλα θξΪηε µΫιε αλΫπηπμαλ
ηηο δηθΫο ηνπο ιχζεηο.
ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ε αγνξΪ πξνζβΪζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε εέλαη
αθφκε ζε αξρηθά θΪζε αλΪπηπμεο, εμαηξεηηθΪ θαηαθεξκαηηζκΫλε ιφγσ ησλ δηαθνξψλ απφ θξΪηνο
ζε θξΪηνο θαη ρσξέο ελαξκνληζκΫλε λνκνζεζέα θαη ηζρχνληα ηερληθΪ πξφηππα.

12.4 ΟΗ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ
ε πνιιΫο πεξηζηΪζεηο, ην πκβνχιην ελζΪξξπλε ηε ιάςε κΫηξσλ ζε επέπεδν ΔΔ, φηαλ γηα
παξΪδεηγκα, θΪιεζε ηα θξΪηε µΫιε θαη ηελ Δπηηξνπά: “Να αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηα άηνκα µε εηδηθέο αλάγθεο θαη, εηδηθφηεξα, λα θξνληίζνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηερληθψλ, λνκηθψλ θαη ινηπψλ εκπνδίσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ησλ γλψζεσλ.”

77

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, επέζεο, ππνζηάξημε απηά ηελ πξννπηηθά, κε ηελ Ϋθδνζε αλΪινγνπ ςεθέζκαηνο γηα ην “eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο.” 78
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Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2-3 Γεθεκβξίνπ 2002, γηα ηελ “Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο”.
(2002) 14892. http://www.socialdialogue.net/docs/cha_key/consilium_2002_14892en2.pdf
78

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ: “eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο θαη ζην πεξηερφκελφ
ηνπο”. (2002 (0325) )”.

Δηδηθφηεξα, νη επξσπατθΫο πνιηηηθΫο θαη ε επξσπατθά λνκνζεζέα αλαγλψξηζαλ φηη ε απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία απνηεινχλ θαζνξηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ εμαζθΪιηζε έζσλ επθαηξηψλ γηα
φινπο, ζπλεηζθΫξνληαο ζεκαληηθΪ ζηελ πιάξε ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δσά θαη επηηξΫπνληΪο ηνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηΫο ηνπο. Δέλαη
ζαθΫο φηη, ε δηαζεζηκφηεηα ζε επξεέα θιέκαθα πξνζβΪζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ πςειάο πνηφηεηαο ζα Ϋρεη ζεηηθφ αληέθηππν ζε φια ηα παξαπΪλσ. Θα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο θαη θνηλσληθάο Ϋληαμεο θαη ζα επηηξΫςεη ηελ απηφλνκε δηαβέσζε
ησλ ρξεζηψλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηΪζηεκα, ηδηαέηεξα ησλ ΑκεΑ.

12.4.α.

Σν Πξφγξακκα ΓξΪζεο: “eEurope2” θαη “eEurope5”:

Ζ αλΪγθε λα εληαρζνχλ φινη νη επξσπαένη ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Ϋρεη δηαηππσζεέ
απφ ηα επξσπατθΪ φξγαλα ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο. Ζ Δπηηξνπά Ϋρεη αλαιΪβεη πξσηνβνπιέεο ζην
πιαέζην ησλ δχν πξνγξακκΪησλ δξΪζεο eEurope ψζηε λα δεκηνπξγεζεέ κηα πην πξνζβΪζηκε
Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο. Σν Πξφγξακκα ΓξΪζεο 2002 πεξηιΪκβαλε κηα ρσξηζηά γξακκά
δξΪζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκΪησλ θαη ζπληζηνχζε ηα αθφινπζα:
 ηελ Ϋγθξηζε θαηεπζπληεξέσλ γξακκψλ ζρεηηθΪ µε ηελ πξσηνβνπιέα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (Web Accessibility Inititiative, WAI),79
 ηελ αλΪπηπμε ελφο επξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ “ρεδηαζκφο γηα Όινπο”
(“Design for All”- D.F.A.) θαη
 ηελ ελέζρπζε ησλ ηερλνινγηψλ ππνβνάζεζεο θαη ηελ ηππνπνέεζε ηνπ D.F.A.
ΔμΪιινπ, ζην πξφγξακκα δξΪζεο e-Europe 2005 ζηφρνο άηαλ λα ζπκπεξηιεθζεέ ε ειεθηξνληθή θνηλσληθή έληαμε (“eInclusion”) ζε φιεο ηηο γξακκΫο δξΪζεο. Πξφηεηλε, επέζεο, ηελ
εηζαγσγά ζηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο απαηηάζεσλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ΣΠΔ.
Αθφκε, ην πκβνχιην Κνηλσληθψλ ΤπνζΫζεσλ, µε ην Φήθηζκα ηνπ 2003 γηα ηελ ειεθηξνληθά
πξνζβαζηκφηεηα,80 θΪιεζε ηα θξΪηε µΫιε λα θξνληέζνπλ γηα ηελ απνκΪθξπλζε ησλ ηερληθψλ,
λνκηθψλ θαη ινηπψλ εκπνδέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ζπκκεηνρά ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα ζηελ
νηθνλνκέα θαη ηελ θνηλσλέα ησλ γλψζεσλ.
ην πιαέζην απηφ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην Φήθηζκα ηνπ 2002 γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην Γηαδέθηπν,81 “επαλαιακβάλεη φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε κνξθή απνθιεηζκνχ απφ
ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη δεηεί ζπγθεθξηκέλα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ µε εηδηθέο αλάγθεο
θαη ησλ ειηθησκέλσλ”. ε Ϋλα Ϊιιν ςάθηζκα, εμΪιινπ, αλαθΫξεηαη ε ρξάζε ηεο λνεκαηηθάο

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0529en01.pdf
“eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. COM (2001) 529 ηειηθφ.
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80

Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2-3εο Γεθεκβξίνπ 2002, γηα ηελ “Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο”.
(2002) 14892.
81

“eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. (2002) (0325).

γιψζζαο ζηηο ηειεπηθνηλσλέεο ζηελ Δπξψπε. 82
Δπέζεο, ην Ϊξζξν 13 ηεο πλζάθεο ηνπ ΜΪαζηξηρ γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
πξνβιΫπεη ηελ αλΪιεςε δξΪζεο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ δηαθξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ
ησλ δηαθξέζεσλ ιφγσ αλαπεξέαο. Με βΪζε ην Ϊξζξν απηφ εθδφζεθε ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ
2000/78/ ΔΚ,83 ε νπνέα αλαθΫξεη ξεηΪ ζην Ϊξζξν 1 σο ζθνπφ ηεο ηα αθφινπζα:
«...ηε ζέζπηζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, εηδηθψλ αλαγθψλ, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο
θαη ηεο εξγαζίαο». Ζ Οδεγέα αλαθΫξεη ηδέσο φηη: «Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα, δειαδή
κέηξα απνηειεζκαηηθά θαη πξαθηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο αλάινγα µε ηηο εηδηθέο
αλάγθεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ µε ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ή µε πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνχ…».
ΔπηπιΫνλ, κηα ζεηξΪ απφ επξσπατθΫο νδεγέεο πνπ ζρεηέδνληαη µε ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Ϋρνπλ ξάηξεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ θνηλσληθά Ϋληαμε ησλ αηφκσλ µε αλαπεξέα θαη ησλ ειηθησκΫλσλ. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιΫγνληαη νη νδεγέεο γηα ηηο ειεθηξνληθΫο επηθνηλσλέεο, ηδέσο ην πιαέζην,84 θαη νη νδεγέεο γηα ηελ θαζνιηθά ππεξεζέα,85 ε νδεγέα γηα ηνλ ξαδηνεμνπιηζκφ θαη ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ (RTTE),86 ε νδεγέα γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο,87 ε νδεγέα γηα ηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο,88 θαη ε νδεγέα γηα ηελ έζε κεηαρεέξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζέα.89
Έλαο απφ ηνπο ηΫζζεξηο ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιακβΪλνληαλ ζην Πξφγξακκα
Γξάζεο ηεο Δπηηξνπήο,90 ην νπνέν αθνξΪ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ Δπξσπατ-
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Φήθηζκα ηνπ ΔΚ γηα ηε λνεκαηηθή γιψζζα - Φήθηζκα B4/ 0985/98.
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Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27-11-2000, γηα ηελ “Ίζε Μεηαρείξηζε ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία”.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamentalrights/pdf/legisln/2000.
84

Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία πιαίζην). EE L 108 ηεο 24-4-2002, ζ. 33.
Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7 εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία θαζνιηθήο ππεξεζίαο). EE L 108 ηεο 24-4-2002, ζ. 51.
85

Οδεγία 1999/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Μαξηίνπ 1999, ζρεηηθά κε ην ξαδηνεμνπιηζκφ
θαη ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ εμνπιηζκψλ απηψλ.
86

Οδεγία 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.
EE L 134/1 ηεο 30-4-2004.
87

Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. EE L 134/114 ηεο 30-4-2004.
88

89

Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27-11-2000, γηα ηελ “Ίζε Μεηαρείξηζε ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία”.

90

“Ίζεο επθαηξίεο γηα ηα άηνκα µε αλαπεξίεο: έλα επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο”. COM (2003) 650 ηειηθφ.

θνχ Έηνπο Αηφκσλ µε Δηδηθέο Αλάγθεο 2003, άηαλ ε πξφζβαζε ζηηο λΫεο ηερλνινγέεο θαη ε
ρξάζε ηνπο. Σν πξφγξακκα πεξηγξΪθεη ηα κΫηξα πνπ αλαιάθζεθαλ γηα λα βειηησζεέ ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζΫζηκα ζε επέπεδν ΔΔ κΫζα.
Οη δξΪζεηο ηεο ΔΔ ιακβΪλνπλ επέζεο ππφςε ηε δηεζλά εκπεηξέα, φπσο ηα κΫηξα πνπ Ϋρνπλ
ιεθζεέ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ ΚαλαδΪ, ρψξεο µε ηηο νπνέεο ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη δξνκνινγάζεη
δηΪινγν, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ζηε ρξάζε λνκνζεηηθψλ δηαηΪμεσλ ζην πιαέζην ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ.

12.5
Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ
ΠεξαηηΫξσ, παξαηέζεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξΪ ζηε δηεζλά θαη επξσπατθά πξαθηηθά
σο πξνο ηα πθηζηΪκελα πξφηππα πνπ ζρεηέδνληαη µε ηερλνινγέεο πξνζβαζηκφηεηαο, θαζψο
θαη ζην ξφιν πνπ απηΪ Ϋρνπλ επηηειΫζεη γηα ηε ζΫζπηζε πξνηχπσλ παγθφζκηαο θιέκαθαο.
Σα πξφηππα απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ εξγαιεέν γηα ηε βηνκεραλέα θαη ην δεκφζην ηνκΫα, θαζψο
θαη νπζηαζηηθφ θαηαιχηε γηα ηηο λΫεο εκπνξηθΫο επθαηξέεο. Παξφιν πνπ ε παξαγσγά θαη ε εθαξκνγά πξνηχπσλ γέλνληαη ζε εζεινληηθά βΪζε, απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιεέν γηα ηελ ππνζηάξημε
ηεο εθαξκνγάο ησλ πνιηηηθψλ. Ζ Ϋθδνζε επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ ειε-πξνζβαζηκφηεηα
πξφθεηηαη λα ζπκβΪιεη ζηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηεο εληαέαο επξσπατθάο αγνξΪο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα,
ζα πξνσζάζεη ηελ αλΪπηπμε λΫσλ αγνξψλ, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο.

12.5.α.

Γηεζλεέο Φνξεέο ΑλΪπηπμεο Πξνηχπσλ Σππνπνέεζεο

άκεξα πθέζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ηξεηο δηεζλεέο νξγαληζκνέ πξνηχπσλ νη νπνένη αζρνινχληαη κε ηελ ζΫζπηζε πξνηχπσλ ζε παγθφζκηα θιέκαθα:
• ISO (International Standards Organization), πνπ αζρνιεέηαη µε γεληθΪ πξφηππα φπσο θαη
ν νξγαληζκφο CEN ζηελ Δπξψπε.
• IEC (International Electrotechnical Commission), κε πεδέν εμεηδέθεπζεο ηα ειεθηξηθΪ
πξφηππα φπσο ν νξγαληζκφο CENELEC ζηελ Δπξψπε.
• ITU-T (International Σelecommunications Union), µε ρψξν επζχλεο ηε ζΫζπηζε πξνηχπσλ
ζηηο ηειεπηθνηλσλέεο, θαηΪ αληηζηνηρέα µε ηνλ νξγαληζκφ ETSI ζηελ Δπξψπε.
12.5.β. Δπξσπατθνί Φνξείο Αλάπηπμεο Πξνηχπσλ Σππνπνίεζεο
ηελ Δπξψπε νη αξκφδηνη θνξεέο γηα ηελ αλΪπηπμε πξνηχπσλ εέλαη νη αθφινπζνη:
• CEN (Commité Européen de Normalisation), πνπ αζρνιεέηαη µε ηε ζΫζπηζε γεληθψλ πξνηχπσλ.
• CENELEC (Commité Européen de Normalisation Electrotechnique), µε εμεηδέθεπζε ζηα
ειεθηξηθΪ πξφηππα.

• ETSI (European Telecommunications Standards Institute), µε πεδέν αλαθνξΪο ηα πξφηππα ζηνλ ηνκΫα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.

12.6

ΟΗ ΣΡΔΥΟΤΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΔ

ε επέπεδν Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, βξέζθνληαη άδε ζε εμΫιημε πνιιΪ κΫηξα ηα νπνέα πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη λα εληζρπζνχλ. πγθεθξηκΫλα, ν θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη ππνζηεξηθηηθΫο ηερλνινγέεο (assistive technologies) ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ - ΣΠΔ (Information and Communications Technologies - ICT) απνηειεέ ππνρξεσηηθά
δξΪζε ηππνπνέεζεο (Mandated Standardization Activity), βΪζεη ηεο Δληνιήο Μ/273 91 ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο πξνο ηνπο θνξεέο ηππνπνέεζεο ζηελ Δπξψπε. Δπέζεο, ε Δληνιή Μ/28392
ηεο Δ.Δ. απαηηεέ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο ηππνπνέεζεο λα ιΪβνπλ κΫηξα γηα ηελ αζθΪιεηα θαη
επρξεζηέα ησλ πξντφλησλ γηα ΑκεΑ. ΣΫινο, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά πηνζΫηεζε ηελ Απφθαζε
2001/903/ EC93 ζηα πιαέζηα ηνπ Έηνπο ησλ Αηφκσλ µε Αλαπεξέα (2003).
Ζ Δπηηξνπά εμαθνινπζεέ λα παξΫρεη ρξεκαηνδνηηθά ζηάξημε ζε ζπγθεθξηκΫλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηεέλνληαη απφ ηνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο Σππνπνέεζεο ζην πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Σππνπνίεζε ά λα θαιεέ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο
λα εθπνλάζνπλ πξφηππα. 94
12.6.α. ρεδηαζκφο γηα ινπο (Design for All - DFA)
Χο κεζνδνινγέα D.F.A. λνεέηαη ν ζρεδηαζκφο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ µε ηξφπν ψζηε λα
εέλαη πξνζβΪζηκα ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ ρξεζηψλ. 95 Ο “ρεδηαζκφο γηα Όινπο” Ϋρεη εδξαησζεέ, πιΫνλ, παξφιν πνπ δελ εθαξκφδεηαη επξΫσο. Δέλαη, επνκΫλσο, ζεκαληηθφ λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπΪζεηεο γηα αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνέεζεο θαη πξναγσγά ηνπ “ρεδηαζκνχ γηα Όινπο” ζηελ Δπξψπε.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπά Ϋρεη ζπζηάζεη Ϋλα δέθηπν θΫληξσλ αξηζηεέαο γλσζηφ σο
EDEAN (European Design for All eAccessibility Network),96 ην νπνέν δηαζΫηεη πεξηζζφηεξα
απφ εθαηφ µΫιε.
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http://www.etsi.org/public%2Dinterest/mandate/M273.pdf
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http://www.etsi.org/public%2Dinterest/mandate/M283.pdf
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http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_335/l_33520011219en00150020.pdf
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Ζ δηαδηθαζία απηή δηέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 98/34/ΔΚ ηεο 22-6-1998.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1998/l_204/l_20419980721en00370048.pdf
95
Σξεηο είλαη νη θχξηεο ζηξαηεγηθέο ηνπ DFA: 1) ζρεδηαζκφο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, 2) ζρ εδηαζκφο γηα εχθνιε πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο πξνζαξκφζηµεο δηεπαθέο), 3) ζρεδηαζκφο πνπ επηηξέπεη ηελ αδηάιεηπηε ζχλδεζε ζε δηαηάμεηο ππνβνήζεζεο.
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EDEAN: European Design for All e-Accessibility Network.
http://www.e-accessibility.org/

Ο “ρεδηαζκφο γηα Όινπο” φρη µφλν επηηξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ππφςε πιεξΫζηεξα νη απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαηΪ ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αιιΪ, επέζεο, επηηξΫπεη
ζεκαληηθά εμνηθνλφκεζε απνθεχγνληαο ην δαπαλεξφ εθ λΫνπ ζρεδηαζκφ ά ηηο ηερληθΫο πξνζαξκνγΫο κεηΪ απφ ηε δηΪζεζε ζην εκπφξην ηνπ πξντφληνο ά ηεο ππεξεζέαο.
12.6.β. Πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ
Σελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο ηνπ 2001 97 γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο αθνινχζεζαλ ηα ςεθέζκαηα ηνπ πκβνπιένπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιένπ ηνπ 2002. ΑπνηΫιεζκα
άηαλ λα δεζκεπηνχλ ηα θξΪηε µΫιε λα θαηαζηάζνπλ ηηο δεκφζηεο ηζηνζΫζεηο ηνπο πξνζβΪζηκεο,
ηδηαέηεξα γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα, ζχκθσλα µε ηηο δηεζλεέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γηαδίθηπν (Web Content Accessibility Guidelines).98
Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ απνηειεέ θηλεηάξην κνριφ γηα πξνζβΪζηκεο επηγξακκηθΫο (on line) ππεξεζέεο δεκνζένπ ελδηαθΫξνληνο. ΜΫζσ ηεο νκΪδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ζε
ζΫκαηα ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο, ε Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε µΫιε παξαθνινπζνχλ ηηο πξσηνβνπιέεο, ζηηο νπνέεο ζπγθαηαιΫγνληαη νη λΫεο κΫζνδνη 99 θαη δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο, ε εθπφλεζε θξηηεξέσλ ζπγθξηηηθάο αμηνιφγεζεο, ε ζπιινγά ζηνηρεέσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ.
Καζψο πνιιΪ θξΪηε µΫιε Ϋρνπλ λνκηθΪ δεζκεπηηθά λνκνζεζέα ε νπνέα δηΫπεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη επηβΪιιεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, Ϋρεη πξνθχςεη ε αλΪγθε γηα ζπζηάκαηα
πηζηνπνέεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. ην πιαέζην απηφ, Ϋλα εξγαζηάξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο100 αζρνιεέηαη ζάκεξα µε ηελ εμεχξεζε θαηΪιιεισλ ιχζεσλ.

12.6.γ.

Κξηηάξηα πγθξηηηθάο Αμηνιφγεζεο

ΠνιιΪ θξΪηε µΫιε εηζΪγνπλ ζηελ εζληθά ηνπο λνκνζεζέα θξηηάξηα ζπγθξηηηθάο αμηνιφγεζεο
θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. ε επέπεδν ΔΔ, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην Ϋρνπλ δεηάζεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γηαδέθηπν. Σν Κνηλνβνχιην δάηεζε, επέζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππφηηηισλ θαη ηεο θσλεηηθάο πεξηγξαθάο ζηελ
ςεθηαθά ηειεφξαζε.
Γηα λα εέλαη δπλαηά ε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε θαηΪιιεισλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ειεθηξνληθάο
πξνζβαζηκφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα επξσπατθά δεδνκέλα ζπγθξί-
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“eEurope 2002: Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ηζηνζέζεηο & ζην πεξηερφκελφ ηνπο”. COM (2001) 529.

98

W3C/WAI/WCAG1.0 Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Ζ 2ε έθδνζε πνπ εθπνλείηαη ζα πξαγκαηεχεηαη ηελ εμέιημε
πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο.
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Web Accessibility Benchmarking (WAB) cluster.

European Committee for Standardization: “Specifications for a Web Accessibility Conformity Assessment Scheme and a
Web Accessibility Quality Mark”. CWA-15554 - June 2006.

ζηκα κεηαμχ ησλ θξαηψλ µειψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά πξφθεηηαη λα ζηεξηρζεέ ζηηο ππφ εμΫιημε επξσπατθΫο δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ
αλαζεσξεκΫλε ζηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβφλαο.

12.6.δ.

Ζ Έξεπλα θαη ε Σερλνινγηθά ΑλΪπηπμε

Ζ Ϋξεπλα θαη ε ηερλνινγηθά αλΪπηπμε (ΔΣΑ) απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεέα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα επέηεπμε κηαο πξνζβΪζηκεο Κνηλσλέαο ησλ Πιεξνθνξηψλ. Σα 200, πεξέπνπ, επξσπατθΪ
Ϋξγα ΔΣΑ πνπ εθηειΫζηεθαλ απφ ην 1991, ηα νπνέα αληηπξνζσπεχνπλ θνηλνηηθά ζπγρξεκαηνδφηεζε αλεξρφκελε ζε 200 εθαηνκκχξηα επξψ, πεξέπνπ, 101 Ϋρνπλ άδε ζπκβΪιεη ζηε βειηέσζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηδηαέηεξα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα, ρΪξε ζηε κεγαιχηεξε γλψζε ησλ πξνβιεκΪησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ ιχζεσλ πνπ απαηηνχληαη.
πγθεθξηκΫλα απνηειΫζκαηα επΫδεημαλ πηζαλΫο ιχζεηο, φπσο εέλαη:
• νη πξνζβΪζηκεο εμ‟ απνζηΪζεσο ππεξεζέεο θαη‟ νέθνλ γηα ειηθησκΫλνπο (ζπκπεξηιακβΪλνληαη ππεξεζέεο ζπλαγεξκνχ θαη Ϋθηαθηεο αλΪγθεο)·
• νη ιχζεηο γηα λα βειηησζεέ ε πξφζβαζε ηπθιψλ θαη αηφκσλ µε αζζελά φξαζε ζε ςεθηαθΫο
πιεξνθνξέεο (θεέκελα, γξαθηθΪ, ηξηζδηΪζηαηεο εηθφλεο, θσδηθνπνηεκΫλε κνπζηθά, ηειενπηηθΪ
πξνγξΪκκαηα)·
• ηα ζπζηάκαηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο αηφκσλ µε θηλεηηθΫο αλαπεξέεο, ην
ρεηξηζκφ θαη ηνλ Ϋιεγρν αληηθεηκΫλσλ · θαη
• ηηο ππεξεζέεο βειηέσζεο ησλ δπλαηνηάησλ επηθνηλσλέαο ησλ αηφκσλ µε πξνβιάκαηα αθνάο, ζηηο νπνέεο ζπκπεξηιακβΪλνληαη ε λνεκαηηθά γιψζζα θαη ε δεκηνπξγέα ρεηιηθψλ θηλάζεσλ.
Ζ ηξΫρνπζα πξφηαζε γηα ην 7ν πξφγξακκα πιαέζην ιακβΪλεη ππφςε ηελ αλΪγθε λα ζπλερηζηεέ θαη κΪιηζηα λα επεθηαζεέ ε ΔΣΑ ζε ζΫκαηα ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο, ψζηε λα αλαπηπρζεέ πεξαηηΫξσ ε επξσπατθά βηνκεραλέα ηερλνινγηψλ ππνβνήζεζεο
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(assistive

technologies) γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα θαη λα θαηαζηεέ ε πξνζβαζηκφηεηα θαζεκεξηλφηεηα γηα ηε
βηνκεραλέα πξντφλησλ γηα ην επξχ θνηλφ.

12.7
ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ
Δθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ κΫηξσλ, ε Δπηηξνπά ελζαξξχλεη ηε ρξάζε
ηξηψλ πξνζεγγέζεσλ, πνπ δελ εέλαη επξΫσο δηαδεδνκΫλεο ζηελ Δπξψπε, φπσο εέλαη νη εμάο:

http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/activity/ws-wac.asp
Γηα παξαδείγκαηα έξγσλ βιέπε, http://www.cordis.lu/ist/so/einclusion/home.html θαη
http://www.cordis.lu/ist/directorate_f/einclusion/previous-research.htm
102
“Access to Assistive Technology in the EU”. Έθζεζε ηεο Γ.Γ. Απαζρφιεζεο. CE-V/5-03-003-EN-C.
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i. νη απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο,
ii. ε πηζηνπνέεζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη
iii. ε θαιχηεξε ρξάζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο.
Ζ Δπηηξνπά πξφθεηηαη λα αμηνινγάζεη ην απνηΫιεζκα ησλ κΫηξσλ απηψλ πξνο ην ηΫινο ηνπ
2007. χκθσλα µε ηελ αξρή ηεο θαιχηεξεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, 103 ε Δπηηξνπά ζα πξνρσξάζεη ζε αληαιιαγά απφςεσλ µε ηα θξΪηε θαη αλΪινγα µε ηα ζπκπεξΪζκαηα απφ ηελ πιάξε
εθηέκεζε ηνπ αληέθηππνπ, ε νπνέα ζα δηελεξγεζεέ, ζα εμεηΪζεη ην ελδερφκελν λα ιεθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα αθφκε θαη λνκνζεηηθΪ εΪλ θξηζνχλ αλαγθαέα.

12.7.α.

Οη Γεκφζηεο Πξνκάζεηεο

Οη δεκφζηεο πξνκάζεηεο ζηελ Δπξψπε αληηζηνηρνχλ ζην 16% ηνπ αθαζΪξηζηνπ εγρψξηνπ
πξντφληνο ηεο ΔΔ, δειαδά ζε 1,5 ηξηο επξψ, ελψ ν θιΪδνο ησλ ΣΠΔ αληηζηνηρεέ ζην 6% ηνπ ΑΔγρΠ
ηεο ΔΔ. Οη κΫζεο δαπΪλεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα ζηελ Δ.Δ γηα ηηο ΣΠΔ αλΫξρνληαη ζε 0,8%, δειαδά
ζε 76 δηο επξψ. 104 ΓεδνκΫλνπ ηνπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ, νη δεκφζηεο πξνκάζεηεο πξΫπεη, νπσζδάπνηε, λα δηαζθαιέδνπλ κηα καθξνπξφζεζκα βηψζηκε πνιηηηθά αγνξψλ ζηα πιαέζηα ηεο νπνέαο φια ηα κΫιε ηεο θνηλσλέαο ζα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη.
ΠξΪγκαηη, ζηηο επξσπατθΫο νδεγέεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνβιΫπεηαη ξεηΪ ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ δηαγσληζκψλ (ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο) ν “ρεδηαζκφο γηα Όινπο” θαη νη απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο. Ζ πξνζΫγγηζε απηά ζπλεπΪγεηαη ζαθά δΫζκεπζε ζε κηα πνιηηηθά θνηλσληθάο Ϋληαμεο ε νπνέα θαζηζηΪ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζέεο δηαζΫζηκα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξάζηεο, πνιέηεο θαη ππαιιάινπο. Δλζαξξχλεη ηηο βηνκεραληθΫο επηρεηξάζεηο λα ζπκπεξηιΪβνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηα ζηαζεξΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πξντφλησλ
ηνπο θαη δεκηνπξγεέ κηα επξχηεξε αγνξΪ γηα πξνζβΪζηκεο ΣΠΔ. ΔμΪιινπ, ηα απνηειΫζκαηα ηεο
πξνζΫγγηζεο απηάο Ϋρνπλ δηαπηζησζεέ θαη ζηηο ΖΠΑ, 105 φπνπ ε λνκνζεζέα επηβΪιιεη απαηηάζεηο
πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο νκνζπνλδηαθΫο δεκφζηεο πξνκάζεηεο.
ΚαηΪ ηελ (on line) ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε,106 πνπ δηελεξγάζεθε ζηηο αξρΫο ηνπ 2005,
Ϊλσ ηνπ 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ άηαλ ππΫξ ηεο αξράο λα απαηηνχλ νη δεκφζηεο ππεξεζέεο λα
εέλαη πξνζβΪζηκα φια ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζέεο πνπ πξνκεζεχνληαη. ΟξηζκΫλα θξΪηε µΫιε
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή: “Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε”. COM (2001) 428 ηειηθφ.

104

EOKE:“Γλσκνδφηεζε γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκφηεηα - e-Accessibility”. TEN/228, CESE 1456/2005, ηειηθφ.
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Σκήκα 508 ηνπ λφκνπ πεξί απνθαηάζηαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λφκν γηα επελδχζεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ
1998.
106

Απνηειέζκαηα
δηαζέζηκα
ζηε
δηεχζπλζε:
http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/com_ea_2005/a_documents/com_consult_res.

πεξηιακβΪλνπλ, άδε, απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο δεκφζηεο πξνκάζεηΫο ηνπο. Ζ ζΫζπηζε
θνηλψλ απαηηάζεσλ πξνζβαζηκφηεηαο ζε επέπεδν ΔΔ ζα επηηξΫςεη λα πεξηνξηζηεέ ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξΪο θαη λα εληζρπζεέ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ΣΠΔ.
ΠξΫπεη, ινηπφλ, λα αληηκεησπηζηεέ ην πξφβιεκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα πθηζηΪκελα
ζπζηάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Ϊηνκα πνπ αληηκεησπέδνπλ αηζζεηεξηαθΫο δπζρΫξεηεο. Σα
Ϊηνκα κε αλαπεξέα λα εέλαη ζε ζΫζε λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ρσξέο πξνβιάκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ζην δηεζλά ρψξν.
ην πιαέζην απηφ, θαζέζηαηαη ζαθΫο φηη εέλαη επηηαθηηθά αλΪγθε γηα ελαξκφληζε ησλ απαηηάζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο ζηελ Δπξψπε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπά
πξνεηνηκΪδεη εληνιά µε ηελ νπνέα δεηΪ απφ ηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνέεζεο λα επεμεξγαζηνχλ επξσπατθΫο απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ζην πεδέν ησλ ΣΠΔ. Ζ εληνιά Ϋρεη ππνβιεζεέ ζηα θξΪηε µΫιε γηα δηαβνχιεπζε θαη πξνβιΫπεηαη λα δηαβηβαζηεέ ζηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνέεζεο Ϋσο ηα ηΫιε ηνπ 2006.
Ζ Δπηηξνπά ελζαξξχλεη, επέζεο, ηε ζπδάηεζε µε ηα θξΪηε µΫιε επέ ηνπ ζΫκαηνο απηνχ ζην
πιαέζην ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα. 107 Θα εμαθνινπζάζεη, επέζεο, λα ζπγθεληξψλεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ δξΪζεσλ πνπ Ϋρνπλ αλαιεθζεέ ζηελ
Δπξψπε θαη λα ελζαξξχλεη ηνλ δηεζλά δηΪινγν, ηδέσο µε ηηο ΖΠΑ µΫζσ ηεο Τπεξαηιαληηθάο Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο, ζρεηηθΪ µε ηελ ελαξκφληζε ησλ απαηηάζεσλ ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο.

12.7.β.

Ζ Πηζηνπνέεζε

ΚαηΪ ηελ αγνξΪ πξντφλησλ ΣΠΔ δελ εέλαη πΪληνηε πξνθαλΫο πνηεο απαηηάζεηο πιεξνχλ ηα
πξντφληα απηΪ. Σν πξφβιεκα απηφ απνθηΪ ηδηαέηεξε ζεκαζέα θαηΪ ηελ αγνξΪ πξνζβΪζηκσλ ΣΠΔ
θαη ηδηαέηεξα γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα. Χζηφζν, ζάκεξα δελ ππΪξρνπλ αμηφπηζηα κΫζα γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ µε απηΪ ηα πξφηππα πξνζβαζηκφηεηαο. Οη κεραληζκνέ πηζηνπνέεζεο ζα δηεπθφιπλαλ, επέζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο µε ηηο θαλνληζηηθΫο ξπζκέζεηο πνπ πξνβιΫπνπλ απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζην Φάθηζκα ηνπ 2003 γηα ηελ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα, ην πκβνχιην
θΪιεζε λα απνδέδεηαη κηα “βαζκνινγέα ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο” ζηα αγαζΪ θαη ηηο ππεξεζέεο.
ΔμΪιινπ, ζηελ Τπνπξγηθή Γήισζε ηνπ 2002 γηα ηελ ειεθηξνληθή θνηλσληθή έληαμε
(“eInclusion”) δηαηππσλφηαλ ε Ϊπνςε φηη, «ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε θαζηέξσζε ελφο επξσπατθνχ
ζήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα ην νπνίν λα πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε µε ηηο θαηεπ-
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Ζ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζπληνλίδεη ηνπο εηδηθνχο απφ ηα θξάηε µέιε πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο eEurope.

ζπληήξηεο γξακκέο ηεο W3C WAI

108

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξάο».

Ζ Δπηηξνπά πξφθεηηαη, επέζεο λα κειεηάζεη, ζε ζπλεξγαζέα µε ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξνκΫλνπο, ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε, εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο
γηα πξνζβάζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ νξηζκνχ θξηηεξέσλ ειΫγρνπ, θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ, επέζεο, νη δπλαηφηεηεο απηνπηζηνπνέεζεο ά πηζηνπνέεζεο απφ ηξέην κΫξνο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζε ζπγθξηηηθά εθηέκεζε σο πξνο
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο.
Ζ (on line) ειεθηξνληθά δηαβνχιεπζε ηνπ 2005 Ϋδεημε κεγΪιε ππνζηάξημε (Ϊλσ ηνπ 72%) γηα
ηελ πηζηνπνέεζε θαη ηελ επηζάκαλζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ ραξαθηεξηδφκελσλ απφ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα, κε ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ νκΪδσλ/ ζηφρσλ.
ΔπηπιΫνλ, κεηαμχ απηψλ πνπ ππνζηεξέδνπλ ηελ πηζηνπνέεζε θαη επηζάκαλζε ησλ πξντφλησλ, νη νκΪδεο «Ηδηψηεο µε αλαπεξέεο» θαη «Γεκφζηνη νξγαληζκνί» ζαθψο ππνζηεξέδνπλ ηα ππνρξεσηηθΪ ζπζηάκαηα, ελψ ε νκΪδα «Καηαζθεπαζηέο, πάξνρνη ή πσιεηέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο» ππνζηεξέδνπλ ηηο εζεινληηθΫο δηαδηθαζέεο, θαη νη ππφινηπεο νκΪδεο βξέζθνληαη ζε ελδηΪκεζε ζΫζε. 109

12.7.γ.

Ζ Καιχηεξε Υξάζε ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζέαο

ΠνιιΫο νδεγέεο πεξηιακβΪλνπλ δηαηΪμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο (φπσο ε νδεγέα γηα ηελ έζε κεηαρεέξηζε ζηελ απαζρφιεζε,110 ε νδεγέα γηα ην ξαδηνεμνπιηζµφ θαη ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη νη
νδεγέεο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκάζεηεο). Γηα ην ιφγν απηφ, εέλαη ζεκαληηθφ λα ππΪξμεη ζπλεξγαζέα µε
ηα θξΪηε µΫιε γηα λα αλαπηπρζεέ Ϋλαο πξαθηηθφο ηξφπνο ρξεζηκνπνέεζεο απηψλ ησλ νδεγηψλ
ψζηε λα ζεκεησζεέ πξφνδνο ζην ζΫκα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο.
Ζ εθαξκνγά, εηδηθφηεξα, ησλ ππνδεέμεσλ ηεο Οκάδαο INCOM (Inclusive Communi-cations
Group - νκΪδα µε αληηθεέκελν ηηο επηθνηλσλέεο ρσξέο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ), 111 ζα επΫηξεπε ηελ
επέιπζε νξηζκΫλσλ πθηζηΪκελσλ πξνβιεκΪησλ ζε επξσπατθφ επέπεδν, π.ρ. εμαζθαιέδνληαο ηελ
πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ µε αλαπεξέεο ζηηο ππεξεζέεο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο µΫζσ ηνπ εληαένπ επξσπατθνχ αξηζκνχ 112, ελαξκνλέδνληαο ηηο ζπρλφηεηεο ησλ αζχξκαησλ ζπζηεκΪησλ ππνβνάζε108

World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI).

109

Απνηειέζκαηα δηαζέζηκα ζηε δηεχζπλζε:
http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/com_ea_2005/a_documents/com
consult_res.
110
Ζ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ αηφκσλ µε
αλαπεξία, κεηαμχ άιισλ, ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη πξνβιέπεη εχινγεο πξνζαξκνγέο νη νπνίεο αθνξνχλ θαη ηηο ΣΠΔ.
111

πζηήζεθε ην 2003 θαη απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ µειψλ, ηειεπηθνηλσληαθνχο θν- νξγαλψζεηο ρξεζηψλ θαη θνξείο ηππνπνίεζεο.

ζεο ζηελ Δπξψπε, θαζηζηψληαο δπλαηΫο ηηο επηθνηλσλέεο µΫζσ θεηκΫλνπ ά λνεκΪησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ ησλ θξαηψλ µειψλ.
ην πιαέζην απηφ, ζα πξΫπεη λα ππΪξμεη πιάξεο εθκεηΪιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ππνζηάξημεο
ηεο ειεθηξνληθάο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ δηαζΫηεη ε ηζρχνπζα επξσπατθά λνκνζεζέα. Γηα ην ιφγν
απηφ, ην 2005, ε Δπηηξνπά εέρε δξνκνινγάζεη κηα κειΫηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ
πξαθηηθψλ θαη γηα ηελ εδξαέσζε δηαιφγνπ µε ηα θξΪηε µΫιε θαη ηνπο ζεκαληηθνχο ελδηαθεξφκελνπο µΫζσ ησλ νκΪδσλ πνπ εέλαη επηθνξηηζκΫλεο µε ηελ εθαξκνγά ησλ νδεγηψλ.

II:
Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ KAI Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ
ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
12.8
ΟΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Σν ηκάκα απηφ αζρνιεέηαη θπξέσο µε ηα βάκαηα πνπ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ε ΔιιΪδα πξνο
ηελ αλΪπηπμε κηαο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο, δεδνκΫλνπ ηνπ ςεθηαθνχ ρΪζκαηνο πνπ πθέζηαηαη ζάκεξα ζηε ρψξα µαο θαη ε ζΫζε ησλ ΑκεΑ ζηελ ειεθηξνληθά πξνζβαζηκφηεηα.
Με βΪζε ην ζεζκηθφ πιαέζην ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ε αλΪπηπμε κηαο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο ζηελ ΔιιΪδα απαηηεέ ηα αθφινπζα βάκαηα:
• λα αλαπηπρζεέ κηα ηειεπηθνηλσληαθά ππνδνκά πνπ καδέ µε ηερλνινγέεο ηεο πιεξνθνξηθάο
ζα ππνζηεξέμεη ηελ πξνζθνξΪ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο θαηνέθνπο ηεο ΔιιΪδαο·
• λα πινπνηεζνχλ ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα µε νξαηΪ ζην θαζΫλα απνηειΫζκαηα, ηα νπνέα ζα
πξνζθΫξνπλ ζηνλ πνιέηε νπζηαζηηθά πιεξνθφξεζε µΫζσ ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ “πιεξνθνξηαθψλ ιεσθφξσλ”·
• ε Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο λα απνθηάζεη ηελ Ϋλλνηα ηεο “πιεξνθνξεκΫλεο θνηλσλέαο”
θαη νη ηειεκαηηθΫο ππεξεζέεο ζηνπο ηνκεέο ηεο πγεέαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο,
θιπ., λα γέλνπλ πξνζηηΫο ζε φινπο. 112
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά, θαη µε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ΚηΠ µε ηξφπν ζπλεθηηθφ θαη
νινθιεξσκΫλν, ε ρψξα µαο ελΫθξηλε θαη πινπνηεέ Ϋλα μερσξηζηφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα
ηελ ΚηΠ (ΔΠ ΚηΠ) ζην πιαέζην ηνπ Γ‟ ΚΠ. Σν ελ ιφγσ ΔΠ Ϋρεη θαηλνηνκηθφ θαη νξηδφληην ραξαθηάξα, δηαπεξλψληαο δηαθνξεηηθΫο θξαηηθΫο ππεξεζέεο. ηφρνο ηνπ εέλαη λα εθαξκνζηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεέα ηεο Λεπθάο Βέβινπ ηεο Διιεληθάο ΚπβΫξλεζεο µε ηέηιν, «Ζ Διιάδα ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Φεβξνπαξένπ ηνπ 1999. πκβαδέδεη, επέζεο, µε ηελ πξσηνβνπιέα
eEurope θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο πλφδνπ Κνξπθάο ηεο Δπξψπεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηε
112

Μειέηε γηα ηελ “Καζνιηθή Πξφζβαζε θαη Ηζφηηκε πκκεηνρή Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο”.
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Μάξηηνο 2004, ζει. 185-187.

Ληζζαβφλα ηνλ ΜΪξηην ηνπ 2000.113

12.8.1

Ζ ΚαηΪζηαζε ησλ Φεθηαθψλ πζηεκΪησλ ζηελ ΔιιΪδα

ΜΫρξη ζάκεξα, αλ θαη Ϋρνπλ γέλεη ζεκαληηθφηαηα βάκαηα, ε ΔιιΪδα δελ Ϋρεη θαηαθΫξεη λα
θηΪζεη ηα επηζπκεηΪ επέπεδα απνξξφθεζεο απφ ην ΔΠ ΚηΠ, µε απνηΫιεζκα λα ππΪξρνπλ θαζπζηεξάζεηο ζηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ. Ζ δηαπέζησζε απηά ππΪξρεη θαη ζηελ πξφζθαηε Ϋθζεζε
ηνπ OHE θαη ζπγθεθξηκΫλα ηελ ηειεπηαέα αλαθνξΪ “eComme-rce and Development Report 2003”
ηεο Δπηηξνπάο Δκπνξένπ θαη ΑλΪπηπμεο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ (UNCTAD), 114 πνπ αμηνινγεέ σο
µε ηθαλνπνηεηηθΪ ηα βάκαηα πνπ Ϋρεη θΪλεη ε ρψξα µαο πξνο κηα Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο.
ηελ αλαθνξΪ απηά, ε ρψξα µαο θαηαηΪζζεηαη 42 ε κεηαμχ 82 ρσξψλ γηα ηελ εηνηκφηεηΪ ηνπο ζηελ
“Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο”, πέζσ απφ ηα θξΪηε-κΫιε ηεο E.E, θαζψο θαη, κεηαμχ Ϊιισλ, πέζσ
απφ ηελ Πνισλέα, ηελ Δζζνλέα, ηε ινβαθέα, ηελ Σπλεζέα θαη ηελ ΣατιΪλδε. Ζ ζρεηηθά θαηΪηαμε
ησλ ρσξψλ εέλαη βΪζεη ηνπ δεέθηε Global Information Technology Report (GITR),115 ν νπνένο
κεηξΪ ηελ “εηνηκφηεηα” ησλ θξαηψλ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο.
Έλαο Ϊιινο δεέθηεο πνπ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο εέλαη ν δεέθηεο
NRI (Network Readiness Index), ν νπνένο ζχκθσλα µε ηελ UNCTAD, πξνζκεηξΪ ηνλ «βαζκφ
εηνηκφηεηαο ελφο έζλνπο ή κηαο θνηλσλίαο λα ζπκκεηέρεη ζηελ KηΠ θαη λα αμηνπνηεί ηηο εμειίμεηο
ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ». ΒΪζεη ηνπ δεέθηε NRI ε πξψηε ρψξα
ζηνλ θφζκν εέλαη ε Φηλιαλδέα θαη αθνινπζνχλ νη HΠA θαη ε ηγθαπνχξε. ηηο 10 πξψηεο ρψξεο
εθηφο ησλ HΠA, ηεο ηγθαπνχξεο θαη ηεο TατβΪλ, ζπγθαηαιΫγνληαη 7 επξσπατθΫο ρψξεο. ΣΫινο, ε
Πνξηνγαιέα πνπ δηαζΫηεη κηα νηθνλνκέα ζπγθξέζηκε µε εθεέλε ηεο ΔιιΪδαο θαηαηΪζζεηαη Ϋληεθα
ζΫζεηο πςειφηεξα (31ε) ζηελ εηνηκφηεηα γηα ηελ “Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο”. 116
Ηδηαέηεξα, γηα ηελ ΔιιΪδα δηαπηζηψλεηαη φηη, κε βΪζε ηνπο δεέθηεο ΝΡΗ γηα ην Ϋηνο 2006, ε
ρψξα καο θαηΫρεη ηελ 66ε ζΫζε κεηαμχ 115 ρσξψλ ζηελ ειεθηξνληθά ζπκκεηνρά θαη ειεθηξνληθή
θξαηηθή εηνηκφηεηα.117 πγθεθξηκΫλα:
 ΚαηΫρνπκε ηελ 31ε ζΫζε ζηελ θαηΪηαμε ζηνλ ηνκΫα ησλ θξαηηθψλ επηδνηάζεσλ ζε Ϋξεπλα
θαη αλΪπηπμε.
 ηνπο δεέθηεο ειεθηξνληθάο ζπκκεηνράο θαη ειεθηξνληθάο θξαηηθάο εηνηκφηεηαο βξηζθφ113

Απηφζη, Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2004, ζει. 185.
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UNCTAD: Δπηηξνπή Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο: “Έθζεζε 2003 γηα ην Ζιε-Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε” (“eCommerce and
Development Report 2003”).
115

GITR: Global Information Technology Report (GITR).

116

Απηφζη, Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2004, ζει. 186.
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NRI Report: Διιάδα, Γείθηεο έηνπο 2006.

καζηε ζηηο ζΫζεηο 63 θαη 54 αληέζηνηρα.
Δπέζεο, ν δεέθηεο “Υξήζε Κξάηνπο”, ν νπνένο ζπλέζηαηαη ζηελ επηηπρά νινθιάξσζε θξαηηθψλ πξνγξακκΪησλ πξνψζεζεο ησλ ΣΠΔ, ζηε βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ θνξΫσλ απφ ηελ εηζαγσγά θαη ρξάζε ησλ ΣΠΔ θαη ζηελ κΫηξεζε ηεο δηεέζδπζεο ησλ ΣΠΔ ζηνπο δεκφζηνπο θνξεέο (ρξάζε Ζ/Τ, Γηαδέθηπν, δέθηπα, intranet, extranet), δεέρλεη ζπγθεθξηκΫλα ηα εμάο:
 Τπεξεζέεο φπσο ε αλαλΫσζε δηαβαηεξένπ, ε Ϊδεηα αζθάζεσο επαγγΫικαηνο, νη ειεθηξνληθΫο πξνκάζεηεο, ε θαηΪζεζε ηνπ αηνκηθνχ θφξνπ, ε Ϊδεηα θπθινθνξέαο νράκαηνο κπνξνχλ λα
ζπκβΪιινπλ ζηελ βειηέσζε ηνπ δεέθηε NRI (ζΫζε 67 ε).
 ρεηηθΪ κε ηελ δηεέζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο δεκφζηνπο θνξεέο θαη ηελ βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε ΔιιΪδα βξέζθεηαη ζηελ 70 ε θαη 72ε ζΫζε αληέζηνηρα.
 ηελ 81ε ζΫζε βξηζθφκαζηε ζηνλ ηνκΫα ηεο επηηπρέαο θξαηηθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ.
ζνλ αθνξΪ ην δεέθηε “Υξήζε Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ απφ Πνιίηεο”,
ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Παξαηεξεηάξην γηα ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο, 118 ην πνζνζηφ ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδέθηπν γηα ζπλαιιαγΫο κε δεκφζηνπο θνξεέο, αλΫξρεηαη κφιηο ζην 8% γηα ην Ϋηνο 2006 θαη θαηαλΫκεηαη σο εμάο:
 Πιεξνθνξέεο απφ sites δεκφζησλ ππεξεζηψλ 6%.
 ΚαηΫβαζκα επέζεκσλ εληχπσλ 4%.
 Απνζηφιε ζπκπιεξσκΫλσλ θνξκψλ 3%.
ΣΫινο, νη ππεξεζέεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ εέλαη ειΪρηζηεο θαη πνιχ ζπρλΪ ππνιεέπνληαη
επρξεζηίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Τπεξεζέεο πνπ αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα απηά πξνζθΫξνληαη
απφ νξηζκΫλνπο θνξεέο φπσο ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ (ειεθηξνληθά δάισζε ΦΠΑ) θαη ην ΗΚΑ
(ειεθηξνληθΫο δειψζεηο), ελψ νη ρξάζηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ εέλαη ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέεο
εκπεηξνγλσκφλσλ, φπσο ινγηζηΫο. 119

12.9
ΔΠΗΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΟΛΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξφκελα, δελ ππΪξρεη ζπγθεθξηκΫλε λνκνζεζέα ζρεηηθΪ µε
ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρά ησλ ΑκεΑ ζηελ ΚηΠ. 120 Χζηφζν, ε Ϋιιεηςε θαηΪιιειεο λνκνζε118

Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ “Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο”: Σα αλσηέξσ δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ: www.observatory.gr.
119

Απηφζη, Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2004, ζει. 186-187.

120

Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2004, ζει. 211-212.

ζέαο πνπ λα αθνξΪ ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδέθηπν γεληθΪ θαη ησλ ΑκεΑ εηδηθφηεξα δελ εέλαη µφλν
ειιεληθφ θαηλφκελν αιιΪ Δπξσπατθφ θαη παγθφζκην.

12.9.1

ΤηνζΫηεζε Πξνηχπσλ Πξνζβαζηκφηεηαο

Ο ΔΛΟΣ121 πνπ απνηειεέ ηνλ εζληθφ θνξΫα αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγά πξνηχπσλ, δελ Ϋρεη
αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πηνζΫηεζεο πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα. ΣΫηνηνπ εέδνπο πξφηππα, απνηεινχλ αληηθεέκελν κειΫηεο ζηα πιαέζηα δηαθφξσλ
θνξΫσλ φπσο ηνπ ISO TC 159, ζηελ νπνέα φκσο ε ρψξα µαο δελ Ϋρεη επέζεκε εθπξνζψπεζε.
Χζηφζν, ειιεληθνέ θνξεέο ζπκκεηΫρνπλ ζηελ θνηλνπξαμέα W3C θαη ζηελ Πξσηνβνπιέα WAI ηνπ
W3C, ησλ νπνέσλ φκσο ε ζπκκεηνρά εέλαη απηφβνπιε θαη δελ αληαλαθιΪηαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο
πξσηνβνπιέεο ζε εζληθφ επέπεδν.

12.9.2
Γέθηπα Δηαέξσλ (Καηαλαισηψλ ά Καηαζθεπαζηψλ) γηα Πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ΚηΠ
Γέθηπα µε ζηφρν ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ΚηΠ δελ ππάξραλ κΫρξη πξφηηλνο. Σν Δζληθφ Γέθηπν GR-DeAN Ϋρεη ζηφρν λα απνηειΫζεη Ϋλα ηΫηνην δέθηπν, ζπλεηζθΫξνληαο ηφζν ζε εζληθφ επέπεδν φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επέπεδν σο βξαρένλαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ EDeAN. Χζηφζν,
εέλαη πνιχ λσξέο γηα λα αμηνινγεζεέ ε ζπλεηζθνξΪ ηνπ GR-DeAN ζε απηφ ηνλ ηνκΫα. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ βΫβαηα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ε επηηπρέα ηΫηνησλ δηθηχσλ εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκΫλε
µε ηε ζπκκεηνρά ησλ εηαέξσλ ζηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηε ζπληνληζκΫλε πξνζπΪζεηα γηα
πξννδεπηηθά αχμεζε ησλ µειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπλδηαιΫγεηαη ζηα πιαέζηα ηνπ δηθηχνπ.

ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Χ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ
13.1
πκβΪζεηο θαη γεληθνέ φξνη ζπλαιιαγψλ - θαηαρξεζηηθνέ γεληθνέ φξνη.
Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 2 ηνπ Ν. 2251/1994 (ΦΔΚ 191/Α΄), φπσο απηφ Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ κε ην Ϊξζξν 10,
παξ. 24 ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α΄), κε ην νπνέν επάιζε ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα 93/13/ΔΟΚ/5-4-93, ζρεηηθΪ κε ηνπο θαηαρξεζηηθνχο φξνπο ησλ ζπκβΪ-

121

ΔΛΟΣ: http://www.elot.gr.

ζεσλ.
Οξηζκφο:
Καηαρξεζηηθνέ εέλαη νη φξνη πνπ Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα ηε δηαηΪξαμε ηεο ηζνξξνπέαο ησλ δηθαησκΪησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ζε βΪξνο ηνπ θαηαλαισηά θαη δελ Ϋρνπλ
απνηειΫζεη πξντφλ δηαπξαγκΪηεπζεο.
ΠΫξαλ ηνπ αλσηΫξσ γεληθνχ νξηζκνχ, ε λνκνζεζέα πεξηιακβΪλεη Ϋλαλ θαηΪινγν φξσλ πνπ
ζεσξνχληαη θαηαρξεζηηθνέ, φπσο γηα παξΪδεηγκα: θαηαρξεζηηθνέ εέλαη νη φξνη πνπ πεξηνξέδνπλ ηηο
αλεηιεκκΫλεο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ησλ πξνκεζεπηψλ.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
• ε θΪζε ζχκβαζε πξΫπεη νη φξνη λα ζπληΪζζνληαη κε ζαθά θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, ζηελ
ειιεληθά γιψζζα (εμαηξνχληαη νη γεληθνέ φξνη ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ) θαη λα εθηππψλνληαη επαλΪγλσζηα.
• Γεληθνέ φξνη ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηππψζεθαλ κνλνκεξψο απφ ηνλ πξνκεζεπηά ά απφ
ηξέην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηά 122, ζε πεξέπησζε ακθηβνιέαο, εξκελεχνληαη ππΫξ ηνπ θαηαλαισηά123.
• Γεληθνέ φξνη ζπλαιιαγψλ πνπ Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα ηελ ππΫξκεηξε δηαηΪξαμε ηεο ηζνξξνπέαο ησλ δηθαησκΪησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ζε βΪξνο ηνπ θαηαλαισηά απαγνξεχνληαη θαη εέλαη Ϊθπξνη.
• Ο πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ λα επηθαιεζηεέ ηελ αθπξφηεηα νιφθιεξεο ηεο ζχκβαζεο γηα
ην ιφγν φηη Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη γεληθνέ φξνη εέλαη Ϊθπξνη σο θαηαρξεζηηθνέ.
• Ζ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηζχξεη ηηο πνηλΫο, πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 14, παξ. 3 ηνπ Ν. 2251/94.

13.2
πκβΪζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηάκαηνο / πσιάζεηο απφ πφξηα ζε πφξηα.
Θεζκηθφ Πιαίζην:
Άξζξν 3 ηνπ Ν. 2251/1994 (ΦΔΚ 191/Α΄), κε ην νπνέν πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθά λνκνζεζέα
ζηηο δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο ηνπ πκβνπιένπ 85/577/ΔΟΚ.
Οξηζκφο:
πκβΪζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηάκαηνο εέλαη νη ζπκβΪζεηο πνπ γέλνληαη κεηαμχ ελφο εκπφξνπ πνπ πξνκεζεχεη αγαζΪ ά ππεξεζέεο θαη ελφο θαηαλαισηά:
 θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθδξνκάο πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηνλ Ϋκπνξν εθηφο ηνπ εκπνξηθνχ ηνπ
θαηαζηάκαηνο, ά
 θαηΪ ηε δηΪξθεηα επέζθεςεο ηνπ εκπφξνπ, Ϋπεηηα απφ δηθά ηνπ πξσηνβνπιέα, ζην ζπέηη ά
ζηνλ ηφπν εξγαζέαο ηνπ θαηαλαισηά.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
122

Πξνκεζεπηήο είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο, πξνκεζεχεη πξντφληα ή παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ θαηαλαισηή. Πξνκεζεπηήο είλαη θαη ν δηαθεκηδφκελνο.
Πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο θαη ν παξαγσγφο σο πξνο ηελ επζχλε ηνπ γηα ειαηησκαηηθά πξντφληα.
123

Καηαλαισηήο είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά ή ην νπνίν θάλεη ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, εθφζνλ απνηειεί ηειηθφ απνδέθηε ηνπο. Καη αλαισηήο είλαη θαη θάζε απνδέθηεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.

• Ζ λνκνζεζέα γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θαηαλαισηψλ, θαηΪ ηε ζχλαςε ζπκβΪζεσλ εθηφο
εκπνξηθνχ θαηαζηάκαηνο, δελ εθαξκφδεηαη:
 ζηηο πσιάζεηο κηθξνπσιεηψλ ρσξέο κφληκε εγθαηΪζηαζε
 ζηηο αγνξΫο ηξνθέκσλ, πνηψλ ά Ϊιισλ αγαζψλ πνπ πξννξέδνληαη γηα ηξΫρνπζα νηθηαθά
θαηαλΪισζε θαη ηα νπνέα πξνκεζεχνπλ δηαλνκεέο πνπ πεξλνχλ ζπρλΪ θαη ηαθηηθΪ.
• Δηδηθέο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη ζρεηηθΪ κε:
ηηο ζπκβΪζεηο θαηαζθεπάο ά πψιεζεο αθηλάησλ, ηηο αζθαιηζηηθΫο ζπκβΪζεηο, ηηο ζπκβΪζεηο
κε αληηθεέκελν θηλεηΫο αμέεο (securities) θαη ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζπλΪπηνληαη, βΪζεη θαηαιφγσλ,
ηνπο νπνένπο ν θαηαλαισηάο εέρε ηελ επθαηξέα λα ζπκβνπιεπζεέ ρσξέο λα εέλαη παξψλ ν αληηπξφζσπνο ηνπ εκπφξνπ.
• ιεο νη ζπκβΪζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηάκαηνο πξΫπεη λα ζπκθσλνχληαη γξαπηψο.
• Ο Ϋκπνξνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηνλ θαηαλαισηά, κεηαμχ Ϊιισλ, φηη Ϋρεη δηθαέσκα λα αιιΪμεη γλψκε -παξαηηεζεέ απφ ηε δΫζκεπζά- ηνπ κέζα ζε νξηζκέλε
πξνζεζκία (δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο). ην ρξνλνινγεκΫλν απηφ Ϋγγξαθν πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη θαζαξΪ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ έλαληη ηνπ νπνίνπ κπνξεί
λα αζθήζεη απηφ ην δηθαίσκα, θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ επηηξΫπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο
ζχκβαζάο ηνπ.
• ηελ πεξέπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, πξΫπεη λα
απνζηεέιεη ζπζηεκΫλε επηζηνιά, κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβά ηνπ
εγγξΪθνπ ηεο ζχκβαζεο ά απφ ηελ ηπρφλ κεηαγελΫζηεξε παξαιαβά ηνπ πξντφληνο. Παξαέηεζε
απφ ην δηθαέσκα απηφ εέλαη Ϊθπξε.
• Ζ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηζχξεη ηηο πνηλΫο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 14, παξ. 3 ηνπ Ν. 2251/94.

13.3

πκβΪζεηο απφ απφζηαζε.

Θεζκηθφ πιαίζην:
Άξζξν 4 ηνπ Ν. 2251/1994 (ΦΔΚ 191/Α΄), «χκβαζε απφ απφζηαζε», κε ην νπνέν επάιζε
ελαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα 97/7/ΔΚ γηα ηηο ζπκβΪζεηο απφ απφζηαζε.
Οξηζκφο:
χκβαζε απφ απφζηαζε εέλαη θΪζε ζχκβαζε πνπ αθνξΪ ζε αγαζφ ά ππεξεζέα θαη ε νπνέα
ζπλΪπηεηαη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πξνκεζεπηά, ρσξέο ηαπηφρξνλε θπζηθά παξνπζέα ηνπ
πξνκεζεπηά θαη ηνπ θαηαλαισηά, κε ηε ρξεζηκνπνέεζε ηερληθάο επηθνηλσλέαο απφ απφζηαζε γηα
ηε δηαβέβαζε πξφηαζεο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο θαη ηεο απνδνράο ηεο πξφηαζεο απηάο. ΔπνκΫλσο, ζχκβαζε απφ απφζηαζε ελλννχκε θΪζε αγνξΪ απφ Ϋληππα ρσξέο ά κε παξαιάπηε, ηππνπνηεκΫλεο επηζηνιΫο, δηαθεκηζηηθΪ Ϋληππα, ξαδηφθσλν, ηειΫθσλν, ηειεφξαζε, fax, e-mail θαη δηαδέθηπν.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο:
• Ζ ζχκβαζε απφ απφζηαζε εέλαη άθπξε ππέξ ηνπ θαηαλαισηή, αλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηεο, ν θαηαλαισηάο δελ ελεκεξψζεθε κε ζαθά ηξφπν θαη θαιά πέζηε θαηΪ ηελ εκπνξηθά
ζπλαιιαγά, γηα ηα αθφινπζα ηδέσο ζηνηρεέα:
α) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηά,
β) ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ αγαζνχ ά ηεο ππεξεζέαο,

γ)
ηελ ηηκά, ηελ πνζφηεηα θαη ηηο δαπΪλεο κεηαθνξΪο, θαζψο θαη ην θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο, εθφζνλ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ ηηκά,
δ) ηνλ ηξφπν πιεξσκάο, παξΪδνζεο θαη εθηΫιεζεο,
ε) ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ά ηεο ηηκάο,
ζη) ην δηθαέσκα ππαλαρψξεζεο,
δ)
ην θφζηνο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ κΫζνπ επηθνηλσλέαο απφ απφζηαζε, φηαλ ππνινγέδεηαη κε Ϊιιε
βΪζε, πΫξα απφ ην βαζηθφ ηηκνιφγην, θαη
ε)
ηελ ειΪρηζηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ πεξέπησζε ζπκβΪζεσλ γηα ηελ πξνκάζεηα αγαζψλ ά ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαξθψο ά πεξηνδηθψο).
• Ζ ζχκβαζε απφ απφζηαζε εέλαη Ϊθπξε ππΫξ ηνπ θαηαλαισηά, αλ δε ιΪβεη, ζε εχζεην
ρξφλν, ν έδηνο ά εμνπζηνδνηεκΫλν πξφζσπν, γξαπηψο θαη ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε
ζηελ πξφηαζε ζχλαςεο - ζχκβαζεο (αγνξΪο), ηηο αθφινπζεο ηνπιΪρηζηνλ πιεξνθνξέεο:
α) ηηο πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη αλσηΫξσ,
β)
ηελ επσλπκέα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πην πξνζηηνχ γηα ηνλ θαηαλαισηά θαηαζηάκαηνο ηνπ πξνκεζεπηά,
γ)
ηνλ ηξφπν θαηαβνιάο ηνπ ηηκάκαηνο, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ φξσλ πέζησζεο ά πιεξσκάο κε
δφζεηο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο εμαζθΪιηζεο θαη
δ)
ην δηθαέσκα ππαλαρψξεζεο θαη, ζε ρσξηζηφ Ϋληππν, ππφδεηγκα δάισζεο - ππαλαρψξεζεο ηνπ
θαηαλαισηά απφ ηε ζχκβαζε.
• ε θΪζε ζχκβαζε απφ απφζηαζε ν θαηαλαισηάο Ϋρεη ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη
αλαηηηνινγήησο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ηνπ
αγαζνχ ά ηεο ππεξεζέαο, αλ δε ζπκθσλάζεθε κεγαιχηεξε πξνζεζκέα, επηζηξΫθνληαο ην αγαζφ
ζηελ αξρηθά ηνπ θαηΪζηαζε. Απνθιεέεηαη ε επηβΪξπλζά ηνπ κε Ϊιιε δαπΪλε πΫξαλ ησλ εμφδσλ
επηζηξνθάο.
• Ζ θεέκελε λνκνζεζέα γηα ζπκβΪζεηο απφ απφζηαζε δελ εθαξκφδεηαη:
 ζε απηφκαηνπο δηαλνκεέο,
 ζε εκπνξηθνχο ρψξνπο απηφκαηεο πψιεζεο,

ζηηο ζπκβΪζεηο πξνκάζεηαο ηξνθέκσλ, πνηψλ ά Ϊιισλ αγαζψλ, πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ ηξΫρνπζα νηθηαθά θαηαλΪισζε θαη ηα νπνέα παξαδέδνπλ θαη΄ νέθνλ δηαλνκεέο ζε ηαθηΪ ά ζπρλΪ δηαζηάκαηα θαη

ζηηο ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηψλ κε θξΪηεζε, πνπ Ϋρνπλ σο αληηθεέκελν κεηαθνξΫο, θαηΪιπκα, ζέηηζε θαη ςπραγσγέα.
• Ζ παξΪβαζε ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ επηζχξεη ηηο πνηλΫο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν
14 ηνπ Ν. 2251/94.

13.4

Ζιεθηξνληθφ εκπφξην.

Θεζκηθφ πιαίζην:
Π.Γ. 131/2003 (ΦΔΚ 116/Α΄), κε ην νπνέν επάιζε πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο
πξνο ηελ Οδεγέα 31/2000/ΔΚ.
Οξηζκφο:
Ζιεθηξνληθφ εκπφξην εέλαη ην εκπφξην πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη κε ειεθηξνληθΪ κΫζα. Γειαδά,
απηφ απνηειεέ κηα νινθιεξσκΫλε ζπλαιιαγά, πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ internet, ρσξέο λα εέλαη απαξαέηεηε ε θπζηθά παξνπζέα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ (δειαδά ηνπ
πσιεηά θαη ηνπ αγνξαζηά).
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο - Ση λα πξνζέρεη ν θαηαλαισηήο:
• Ο θνξΫαο παξνράο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ νθεέιεη λα πξνζθΫξεη ζε θαηαλαισηΫο θαη αξκφδηεο αξρΫο, εχθνιε, Ϊκεζε θαη ζπλερά πξφζβαζε ζηηο αθφινπζεο πιεξνθνξέεο:
α) επσλπκέα ηνπ θνξΫα παξνράο ηεο ππεξεζέαο,
β) γεσγξαθηθά δηεχζπλζε ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο θαη
γ)
ζηνηρεέα πνπ λα επηηξΫπνπλ ηελ ηαρεέα επαθά θαη ηελ Ϊκεζε θαη νπζηαζηηθά επηθνηλσλέα κε ηνλ
θνξΫα παξνράο ηεο ππεξεζέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο ειεθηξνληθάο ηνπ δηεχζπλζεο.
• Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ. 150/2001 γηα ηηο «ειεθηξνληθΫο ππνγξαθΫο»,
επηηξΫπεηαη ε θαηΪξηηζε ζπκβΪζεσλ κε ειεθηξνληθΪ κΫζα, κε εμαίξεζε:
α)
ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ ά κεηαβηβΪδνπλ εκπξΪγκαηα δηθαηψκαηα επέ ησλ αθηλάησλ,
β)
ηηο ζπκβΪζεηο νη νπνέεο απαηηνχλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηελ πξνζθπγά ζε δηθαζηάξηα, δεκφζηεο αξρΫο ά
επαγγΫικαηα πνπ αζθνχλ δεκφζηα εμνπζέα θαη
γ)
ηηο ζπκβΪζεηο νη νπνέεο εκπέπηνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ά θιεξνλνκηθφ δέθαην.
• ηνπο Κψδηθεο Γενληνινγέαο, νη νπνένη ζπληΪζζνληαη απφ ηηο ελψζεηο επαγγεικαηηψλ θαη
θαηαλαισηψλ θαη εγθξέλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ΑλΪπηπμεο, ιακβΪλνληαη ηδέσο ππφςε ηα ζπκθΫξνληα αηφκσλ κε πξνβιάκαηα φξαζεο θαη ελ γΫλεη κε αλαπεξέα.
• ε αγνξΫο ζην Γηαδέθηπν, νη θαηαλαισηΫο πξΫπεη λα πξνζΫρνπλ ηδηαέηεξα ηα παξαθΪησ
ζεκεέα124:

Αλαγλσξηζηκφηεηα επηρείξεζεο - Να απνθεχγνπλ Ϊγλσζηα θαη ακθηβφινπ πξνειεχζεσο ειεθηξνληθΪ θαηαζηάκαηα. Να βεβαηψλνληαη φηη ζε πεξέπησζε αηπρνχο ζπλαιιαγάο εέλαη δπλαηά ε
επηθνηλσλέα κε ηελ επηρεέξεζε, ζεκεηψλνληαο ηε δηεχζπλζε επηθνηλσλέαο θαη ηα ηειΫθσλα, θαζψο, επέζεο, θξαηψληαο πΪληα ηα απνδεηθηηθΪ ειεθηξνληθΪ κελχκαηα ηεο ζπλαιιαγάο θαη ηεο
επηβεβαέσζεο παξαγγειέαο.

Σξφπνο απνζηνιήο - Να βεβαηψλνληαη φηη ν ηξφπνο απνζηνιάο ηεο παξαγγειέαο πνπ επηιΫγνπλ
εέλαη αζθαιάο θαη φηη πξαγκαηνπνηεέηαη απφ θΪπνηα αλαγλσξέζηκε εηαηξεέα ά θξαηηθφ ηαρπδξνκεέν. Να δηαβΪδνπλ πξνζεθηηθΪ ηε ζειέδα επηινγάο ηνπ ηξφπνπ απνζηνιάο, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη
ζέγνπξνη φηη Ϋρνπλ επηιΫμεη ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν, κε ην αληέζηνηρν θφζηνο.

124

http:// www.eccefpolis.gr

Αζθάιεηα ζπλαιιαγήο - Οη αγνξΫο κΫζσ δηαδηθηχνπ γέλνληαη, σο επέ ην πιεέζηνλ, κΫζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα πξΫπεη λα απνθεχγνπλ λα δέλνπλ ηα πξνζσπηθΪ ηνπο ζηνηρεέα ζε
εηαηξεέεο πνπ ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο αζθαιεέαο ηνπ δηαδηθηχνπ (Secure Sockets
Layer - SSL), νη νπνένη θαη ζηΫιλνπλ θσδηθνπνηεκΫλα θαη κε αζθΪιεηα ηα ζηνηρεέα ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα λα αλαγλσξέδνπλ αλ ε εηαηξεέα απφ ηελ νπνέα επηζπκνχλ λα αγνξΪζνπλ πξντφλ ά
ππεξεζέα, ρξεζηκνπνηεέ SSL, πξΫπεη λα πξνζΫμνπλ ηα εμάο: Α) Αλ κε ηελ εέζνδν ζηε πξνζηαηεπκΫλε ηζηνζειέδα, ζα εκθαληζηεέ πξνεηδνπνηεηηθφ κάλπκα, ην νπνέν ζα αλαθΫξεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο εέλαη Ϋηνηκνο λα επηζθεθηεέ ζειέδα αζθαιεέαο. ε πεξέπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ά θΪπνηνο Ϋρεη μαλαεπηζθεθζεέ παξφκνηα ζειέδα, ππΪξρεη πηζαλφηεηα λα Ϋρεη απελεξγνπνηεζεέ ε εκθΪληζε απηνχ ηνπ κελχκαηνο. Β) Αλ, θΪησ δεμηΪ ζην πξφγξακκα πεξηπιΪλεζεο (web browser),
απεηθνλέδεηαη Ϋλα ινπθΫην. Σν εηθνλέδην πξΫπεη λα δεέρλεη ην ινπθΫην ΚΛΔΗΣΟ, γηα λα δειψζεη
πσο ν θαηαλαισηάο εέλαη πξνζηαηεπκΫλνο. ΔΪλ δελ ππΪξρεη, ά εΪλ απεηθνλέδεηαη αλνηθηφ

