
 

 

 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Πληροφορίες: Ελ. Μπαρμπαλιά  
 

 
             Αθήνα:  24.7.2014 
                      
             Αρ.Πρωτ:2730

                     
 
                                                          Προς:  1. κ. Κεγκέρογλου, Υφυπουργό Εργασίας  
                                                                        Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
                                                                        2. κ. Εφ. Μπέκου, Γενική Γραμματέα Πρόνοιας  
 
ΚΟΙΝ:  
-Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής  
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  κ. Ι. Βρούτση  
-Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντ. Μπέζα  
-Γεν. Διευθυντή Πρόνοιας κ. Β. Κοκκινάκη  
-Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Μανθοπούλου  
 -Φορείς – Μέλη Ε.ΣΑμεΑ.  
 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των γνωματεύσεων ΑΣΥΕ από τα τμήματα πρόνοιας των Δήμων για 

την χορήγηση επιδομάτων αναπηρίας»  

Κύριε Υφυπουργέ,   

Κυρία Γενική Γραμματέα,  

Τα τμήματα Πρόνοιας των Δήμων της χώρας αρμόδια για τη χορήγηση των επιδομάτων 

αναπηρίας στους δικαιούχους των Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με 

Αναπηρία, βάσει του νέου Κανονιστικού Πλαισίου, όπως αυτό ισχύει από το Μάϊο του 

2013, ζητούν από τους δικαιούχους την προσκόμιση Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ως 

αποδεικτικού στοιχείου για την αναπηρία τους.  

Η μη αποδοχή από μέρους των τμημάτων Πρόνοιας γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί 

από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), της οποίας η λειτουργία είναι 

σε ισχύ βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3863/2010  (όπως και οι επιτροπές 

ΑΝΥΕ ΑΑΥΕ),  έχει τις κάτωθι αρνητικές επιπτώσεις:  

 Επιφορτίζεται  άσκοπα η ήδη επιβαρυμένη λειτουργία των ΚΕΠΑ, αφού άτομα 

με αναπηρία που έχουν πιστοποιηθεί και αξιολογηθεί από την ΑΣΥΕ 

αναγκάζονται να καταθέσουν αίτηση για την εκ νέου πιστοποίηση αναπηρίας 

τους από τα ΚΕΠΑ! 

 Η παραπομπή ατόμων με αναπηρία, που έχουν Γνωμάτευση ΑΣΥΕ σε ισχύ,  για 

νέα εξέτασή τους από τα ΚΕΠΑ τους επιφέρει πρόσθετη ταλαιπωρία και τους  



 

 

 

 επιβαρύνει υπέρμετρα οικονομικά. Επισημαίνεται ότι σε ιδιαίτερα δύσκολη 

κατάσταση έρχονται άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε νησιά, στα οποία δεν 

υπάρχουν υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πράξη 

εξοντωτική η παραπομπή των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε 

απομακρυσμένες περιοχές (ηπειρωτική νησιωτική χώρα ) στα ΚΕΠΑ, εφόσον 

αυτοί   έχουν ήδη εξεταστεί από την ΑΣΥΕ  

Στα προαναφερθέντα προσθέτουμε ότι οι Γνωματεύσεις ΑΣΥΕ  είναι αποδεκτές ισότιμα 

με τις Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ και από το Υπουργείο Οικονομικών για φορολογικούς και 

τελωνειακούς λόγους(ν. 4144/2013).  

Επίσης τίθεται το ερώτημα,  ποιος ο λόγος αυτής της άσκοπης ταλαιπωρίας από τη 

στιγμή που βάσει του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 όλες οι 

υγειονομικές επιτροπές της χώρας εξετάζουν βάσει του Πίνακα Προσδιορισμού 

Ποσοστών Αναπηρίας όπως αυτός καθορίζεται με το προαναφερθέν άρθρο.  

Κύριε Υφυπουργέ,  

Κυρία Γενική,  

Βάσει των ανωτέρω ζητούμε την τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων που 

διέπουν το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με 

Αναπηρία, ούτως ώστε να καθορίζεται ότι γίνεται αποδεκτή και η Γνωμάτευση ΑΣΥΕ.  

Εν αναμονή της εξέτασης του ανωτέρω αιτήματος προς ικανοποίησή του.  

 

Με εκτίμηση  

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                                 Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                      ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ  

  

 

 

 


