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ΠΡΟΣ: κκ. Δημάρχους Δήμων Αττικής,
όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος καταβολής προνοιακών παροχών για τα άτομα με
αναπηρία στην Αττική
Σχετ.: ν. 4512/2018 αρ 215, υπ’ αρ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36 (ΦΕΚ 57Β΄/2018) Κοινη Υπουργικη
Απόφαση
Με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018 και Α' 8/23-01-2018) τέθηκε
σε εφαρμογή, εντός του Φεβρουαρίου 2018, πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε
χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της
προνοιακής παροχής, με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της αναπηρίας, δεδομένων για τις
καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου με αναπηρία, η διάρκεια της οποίας ορίζεται έως την 30.06.2018.
Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν ότι, η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα με
αναπηρία, που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές
παροχές και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας
είναι ο Ο.Γ.Α. σε συνεργασία με τα κατά τόπον αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν.
3863/2010.
Η καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία διενεργείται επίσης από τον
ΟΓΑ. Οι αναγκαίες πιστώσεις μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
προκειμένου να επιδοτηθεί η καταβολή των παροχών σε χρήμα από τον ΟΓΑ.
Ακολούθως, βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Νόμου, εκδόθηκε η υπ’ αρ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36
(ΦΕΚ 57Β΄/2018) Κοινη Υπουργικη Αποφαση με τιτλο: «Πιλοτικο προγραμμα εφαρμογης διαδικασιας
απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία», οι διατάξεις της οποίας ορίζουν τα
ακόλουθα:




στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά
παροχή σε χρήμα, η οποία χαρακτηρίζεται ως προνοιακή από την κείμενη νομοθεσία και
απευθύνεται σε ΑμεΑ, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.
Η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ πραγματοποιείται
μέσω του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας









(ΚΕ.Π.Α.). Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και
απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ.
Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών
υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΓΑ ηλεκτρονικός
φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος.
Η πιλοτική διαδικασία προβλέπει τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΓΑ με το
σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού προκειμένου να ορίζεται, πάντοτε με ηλεκτρονικό
τρόπο, το ραντεβού του ΑμεΑ με τον ιατρό που θα συντάξει και θα αποστείλει, επίσης
ηλεκτρονικά, τον εισηγητικό φάκελο στα ΚΕΠΑ.
Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με εκείνο των ΚΕΠΑ, ώστε η γνωμοδότηση
των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) να εμφανίζεται
αμέσως στον ηλεκτρονικό φάκελο του ΑμεΑ στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τον ΟΓΑ μέσω τραπεζικού λογαριασμού που
δηλώνεται από τον αιτούντα του οποίου η αίτηση εγκρίθηκε και στον οποίο εμφανίζεται ως
δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής διαδικασίας και ως προς τις
νέες αιτήσεις χορήγησης προνοιακού επιδόματος παύει η εφαρμογή κάθε προγενέστερης διαδικασίας
που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα στην περιοχή της Αττικής. Επομένως, οι Δήμοι της Αττικής, οι οποίοι
εφάρμοζαν διαδικασία υποδοχής αιτήσεων, εξέτασής τους και κρίσης τους αλλά και καταβολής, στις
περιπτώσεις έγκρισης, των προνοιακών επιδομάτων, είτε αυτόνομα, για τους αιτούντες της περιοχής
αρμοδιότητάς τους, είτε ως παρέχοντες διοικητική υποστήριξη, καλύπτοντας και άλλους δήμους, παύουν
να είναι επιφορτισμένοι με αυτή την αρμοδιότητα.
Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες των Δήμων, που ασκούσαν την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης της
διαδικασίας απονομής προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας καλούνται, από την 1/3/2018 και ένθεν να
μη δέχονται πλέον νέες αιτήσεις χορήγησης προνοιακού επιδόματος από άτομα με αναπηρίες.
Οι πολίτες, οι οποίοι απευθύνονται στις υπηρεσίες των Δήμων, προκειμένου να υποβάλουν για πρώτη
φορά την αίτηση για ένταξή τους στις προνοιακές παροχές σε χρήμα για άτομα με αναπηρία και δεν
έχουν προχωρήσει ούτε σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ, ούτε σε λήψη εισηγητικού
φακέλου από ιατρό, θα πρέπει να παραπέμπονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους στο Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου ή στην κεντρική υπηρεσία του ΟΓΑ, επί της οδού Πατησίων αρ. 30. Εάν, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου
Κοινότητας του οικείου Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραπέμπονται σε οποιοδήποτε άλλο
Κέντρο Κοινότητας Δήμου της Αττικής, όμορου, επιλογής του πολίτη.
Ως προς τις αιτήσεις που αφορούν σε ανανέωση ή παράταση ήδη χορηγούμενου προνοιακού επιδόματος
αναπηρίας, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, όπως ισχύει
έως σήμερα. Ουδεμία μεταβολή επέρχεται ως προς τη νομοθεσία που ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης
εκάστου επιδόματος, η οποία στο σύνολό της, παραμένει ως έχει.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας, σχετικά με την εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
κ. Γεώργιος Καπλάνης
email: info@agiavarvara.gr

16. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
email: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr

2. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
κ. Ιωάννης Σταθόπουλος
email: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

17. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
κ. Γεώργιος Παπανικολάου
email: grammateia@glyfada.gr

3. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
κα Μαρία Ανδρούτσου
email: www.dad-mav@dad.gr

18. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκης
email:

4. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
κ. Nικόλαος Σαράντης
email: agiianargirinas@0087.syzefxis.gov.gr

19. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
κ. Ιωάννης Καλαφατέλης
email: press@agstefanos.gr

5. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
κ. Ιωάννης Αθανασίου
email: kagistri@otenet.gr

20. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
κ. Γιώργος Τσουκαλάς
email: grdim@elefsina.gr / grd@elefsina.gr

6. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
κ. Γεώργιος Καμίνης
email: www.mayor@cityofathens.gr

21. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
κ. Γιάννης Κωνσταντάτος
email: dimarxos@argyroupoli.gr

7. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
κ. Δημήτριος Μπίρμπας
email: egaleo@egaleo.gr

22. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
κα Σ. Καφατσάκη-Βλάχου
email: dhmarxos@zografou.gr

8. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
κ. Δημήτριος Μούρτζης
email: aegina1@otenet.gr

23. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος
email: webmaster@ilioupoli.gr

9. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
κ. Ανδρέας Κονδύλης
email: info@alimos.gr

24. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. Νικόλαος Μπάμπαλος
email: web@iraklio.gr

10. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
κ. Γεώργιος Πατούλης
email: info@maroussi.gr, dimarxos@maroussi.gr

25. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
Κ. Νικόλαος Ζενέτος
Διεύθυνση: Κάλχου 48-50, 13122 Ίλιον
Τηλ.: 210 2618642, 210 2614145
email: ilion@ilion.gr

11. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
κ. Νικόλαος Μελετίου
email: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr
12. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
κ. Ιωάννης Κασσαβός
email: axarnes@hol.gr
13. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος
email: info@voula.gr
14. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης
email: pressoffice@vrilissia.gr
15. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
κ. Γρηγόριος Κατωπόδης
email: info@dimosbyrona.gr

26. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
κ. Ηλίας Σταμέλος
email: dimos@Kessariani.gr
27. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
κ. Δημήτριος Κάρναβος
email: kalithea@otenet.gr
28. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
κ. Χρήστος Βρεττάκος
email: dhmker1@otenet.gr
29. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
κ. Γιώργος Θωμάκος
email: mayor@kifissia.gr

30. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
κ. Σταύρος Κασιμάτης
email: info@korydallos.gr, mayor@korydallos.gr

46. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
κ. Αθανάσιος Ζούτσος
email: press@palini.gr

31. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
κ. Δημήτριος Κιούσης
email: koropi@hol.gr

47. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
κ. Ηλίας Αποστολόπουλος
email: dimarxos@holargos.gr

32. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης
email: kythira@otenet.gr

48. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
κ. Ιωάννης Μώραλης
email: dioikisi@pireasnet.gr

33. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
κ. Δημήτριος Λουκάς
email: dhmarxos@lavrio.gr

49. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
κ. Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης
email: grafeiodimarchou@melissia.gr

34. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
κ. Αναστάσιος Μαυρίδης
email: grafeiotypou@dimospefkis.gr

50. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
κ. Ιωάννης Λαγουδάκης
email: perama@ath.forthnet.gr

35. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
κ. Γεώργιος Δρίκος
email: dimosmandras@gmail.com

51. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
κ. Ανδρέας Παχατουρίδης
email: msecretary@ananeper.gr

36. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
κ. Ηλίας Ψινάκης
email: dmar2004@otenet.gr

53. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
κ. Ευάγγελος Σίμος
email: petroupoli@petroupoli.gov.gr

37. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
κ. Σωτήριος Μεθενίτης
email: webmaster@markopoulo.gr

54. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ
κ. Ιωάννης Δημητριάδης
email: dimporu1@otenet.gr

38. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
κ. Γρηγόριος Σταμούλης
email: dmegara@otenet.gr

55. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
κ. Ευάγγελος Μπουρνούς
email: grafeio-dimarhou@0164.syzefxis.gov.gr

39. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
κ. Μιλτιάδης Καρπέτας
email: press@metamorfossi.gr ,
webmaster@metamorfossi.gr

56. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
κα Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου
email: dimarxos@salamina.gr

40. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
κ. Ανδρέας Ευθυμίου
email: info@dimosmoschatou.gr
41. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
κ. Ηρακλής Γκότσης
email: dimsxeseis@neaionia.gr
42. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
κ. Σταύρος Τζουλάκης
email: info@neasmyrni.net.gr
43. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
κ. Γεώργιος Ιωακειμίδης
email: info@polisnikaia.gr, ggdimounikaias@yahoo.gr
44. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
κ. Σπυρίδων Στάμου
email: peania_mayor@hol.gr
45. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
κ. Διονύσιος Χατζηδάκης
email: dimpf@otenet.gr

57. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
κ. Γεώργιος Σωφρόνης
email: dkalivia@otenet.gr
58. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
κ. Δημήτριος Μάρκου
59. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
κ. Παναγιώτης Κ. Λυράκης
email: dspetson@hol.gr
60. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
κ. Κων/νος Καραγιάννης
email: dimostrizinas@aig.forthnet.gr
61. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
κ. Γεώργιος Κουκουδάκης
email: ydra@ydra.gov.gr
62. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος
email: neafiladelfeia@neafiladelfeia.gr

63. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
κ. Παντελής Ξυριδάκης
email: dimos@psychiko.gr
64. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
κ. Χρήστος Παππούς
email: dhmosanoliosion@mail.gr
65. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
κ. Μιχαήλ Σελέκος
press1@haidari.gr
66. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
κ. Συμεών Ρούσσος
email: webmaster@halandri.gr
67. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠOY
κ. Θωμάς Ρούσσης
oropos.dimos@gmail.com

