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ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων ςε δικαιούχουσ προγραμμάτων οικονομικήσ 
ενίςχυςησ ΑμεΑ 
 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιοσ τησ 
Δ/νςησ Προςταςύασ ΑμεΑ.  
 
Σε ςυνϋχεια τησ παραπϊνω εγκυκλύου και ύςτερα από τη θεςμοθϋτηςη τησ 
προςκόμιςησ ιατρικόσ γνωμϊτευςησ από τα Κϋντρα Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ 
(ΚΕ.Π.Α.) ςε αντικατϊςταςη ϊλλων τύπων γνωματεύςεων (ϊρθρο 46, Ν. 4025/2011), 
ωσ προώπόθεςη ϋνταξησ ςτα προγρϊμματα οικονομικόσ ενύςχυςησ ΑμεΑ, ϋχει 
επανειλημμϋνα παρατηρηθεύ το φαινόμενο οριςμϋνεσ Δ/νςεισ Κοινωνικόσ Πρόνοιασ 
Δόμων τησ χώρασ να παρερμηνεύουν ό να παρακωλύουν τη διαδικαςύα ϋνταξησ των 
δικαιούχων ό και να αρνούνται την παραλαβό των αιτόςεων των πολιτών.  
 
Ανεξϊρτητα από τη διαδικαςύα ϋκδοςησ του νϋου κανονιςτικού πλαιςύου, η οπούα 
ϋχει όδη δρομολογηθεύ, και λαμβϊνοντασ υπόψη το μεγϊλο χρονικό διϊςτημα μεταξύ 
τησ ημερομηνύασ αύτηςησ του ενδιαφερόμενου ςτα ΚΕ.Π.Α. και τησ ημερομηνύασ 
ϋκδοςησ τησ απόφαςησ, ςασ διευκρινύζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη 
εξυπηρϋτηςη των πολιτών:  
 
1.  Η καταβολό  των προνοιακών επιδομϊτων ΑμεΑ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ 

αναςτϋλλεται αυτοδύκαια από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ λόξησ τησ 
γνωμϊτευςησ αναπηρύασ ό τησ απόφαςησ ϋνταξησ ςτα προγρϊμματα οικονομικόσ 
ενύςχυςησ και επαναχορηγεύται εφόςον ο δικαιούχοσ προςκομύςει ςτην αρμόδια 
υπηρεςύα γνωμϊτευςη των ΚΕ.Π.Α., με την οπούα πιςτοποιεύται η πϊθηςη ό η 
αναπηρύα για την οπούα αιτεύται την προώπόθεςη ότι πληρούνται όλα τα 
υπόλοιπα κριτόρια που ορύζονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 
Η ςυνϋχιςη τησ καταβολόσ των προνοιακών επιδομϊτων γύνεται αναδρομικϊ από 
την ημερομηνύα διακοπόσ του επιδόματοσ και εφόςον ϋχει καταθϋςει αύτηςη ςτα 
ΚΕ.Π.Α. μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα ϋξι (6) μηνών από την ημερομηνύα λόξησ τησ 
προηγούμενησ γνωμϊτευςησ. Σε διαφορετικό περύπτωςη το επύδομα διακόπτεται. 
Προκειμϋνου για νϋο δικαιούχο, ωσ ημερομηνύα χορόγηςησ του προνοιακού 
επιδόματοσ ΑμεΑ λαμβϊνεται η ημερομηνύα αύτηςησ του δικαιούχου ςτα ΚΕ.Π.Α. 
Στην περύπτωςη που ο δικαιούχοσ του επιδόματοσ προςκομύζει γνωμϊτευςη του 
ΚΕ.Π.Α. βϊςει τησ οπούασ εντϊςςεται ςε διαφορετικό κατηγορύα προγρϊμματοσ 
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οικονομικόσ ενύςχυςησ από αυτό που λϊμβανε κατϊ τη λόξη τησ προηγούμενησ 
γνωμϊτευςησ, η καταβολό πραγματοποιεύται αναδρομικϊ από την ημερομηνύα 
υποβολόσ τησ αύτηςησ ςτο ΚΕ.Π.Α. και ςύμφωνα με την νϋα κατηγορύα 
προγρϊμματοσ οικονομικόσ ενύςχυςησ ςτην οπούα εντϊχθηκε ο δικαιούχοσ. 
 

2. Μϋχρι την ϋκδοςη των νϋων κοινών υπουργικών αποφϊςεων, όπου θα 
καθορύζονται οι νϋοι όροι και τα κριτόρια αναπηρύασ για την ϋνταξη ςτα 
προγρϊμματα οικονομικόσ ενύςχυςησ ΑμεΑ, εύναι αυτονόητο ότι ιςχύει το 
υπϊρχον κανονιςτικό πλαύςιο που διϋπει κατϊ περύπτωςη κϊθε πϊθηςη ό 
αναπηρύα για την οπούα χορηγεύται επύδομα. Συνεπώσ, ςε προγρϊμματα 
οικονομικόσ ενύςχυςησ (όπωσ π.χ. Συγγενούσ Αιμολυτικόσ Αναιμύασ - Συγγενούσ 
Αιμορραγικόσ Διϊθεςησ - AIDS,  ινςουλινοεξαρτώμενο διαβότη, Χανςενικών, 
Κωφαλαλύασ), αρκεί η πιςτοποίηςη τησ πάθηςησ ή τησ αναπηρίασ από τα 
ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποςοςτού αναπηρίασ για την 
χορήγηςη επιδόματοσ. τουσ δικαιούχουσ που ανεςτάλη η χορήγηςη του 
επιδόματοσ με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται 
αναδρομικά από την ημέρα που ανεςτάλη. 

 
3. Στη περύπτωςη που τυχόν, μετϊ την ϋκδοςη του νϋου κανονιςτικού πλαιςύου, η 

κατατεθειμϋνη από τον δικαιούχο γνωμϊτευςη του ΚΕ.Π.Α. δεν πληρού τισ 
προώποθϋςεισ που ορύζονται από το νϋο κανονιςτικό πλαύςιο, η καταβολό του 
επιδόματοσ διακόπτεται αυτοδύκαια από την ημερομηνύα δημοςύευςησ του νϋου 
κανονιςτικού πλαιςύου, με ςχετικό ϋγγραφη ενημϋρωςη του ενδιαφερόμενου. 

 
4. Κϊθε προηγούμενη ςχετικό εγκύκλιοσ παύει να ιςχύει με τη λόψη του παρόντοσ. 
 
 
Παρακαλούμε για την πιςτό εφαρμογό των ανωτϋρω, προκειμϋνου να αποφευχθεύ η 
ταλαιπωρύα και κϊθε διακριτικό μεταχεύριςη εισ βϊροσ των αναπόρων πολιτών. 
 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 
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