ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Τις διατάξεις του Ν. 1904/51 (ΦΕΚ 212/51) & Ν. 985/79 (ΦΕΚ 191/79) και τις 1480/81 &
1481/81 Υπουργικές αποφάσεις ‘‘Περί επιδότησης τυφλών και καθορισμού του τρόπου
πληρωμής τους’’.
2. Την υπ’ αρ. Γ4/Φ.421/Οικ. 1130/17-04-1984 ΚΥΑ, σύμφωνα όσοι λαμβάνουν από τον
ασφαλιστικό του φορέα οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους, η Υπηρεσία μας του
καταβάλει την διαφορά.
3. Την υπ’ αρ.Π3α/Φ.29/Γ.Π.170602/17-3-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης περί «ένταξης πολιτών Ε.Ε., μελών των οικογενειών τους, καθώς και υπηκόων
τρίτων χωρών στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑΜΕΑ».
4. Την υπ’ αρ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529/15-05-2013, άρθρο 1, απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών - Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας περί τροποποίησης της
υπ’ αρ.Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ221/οικ.6286/1997 κοινής υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητικά
καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά –παραπληγικά ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ
997/Β΄).
5. Την υπ’ αρ.Π3α/Γ.Π.οικ.49361/1253/24-12-2014, απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης
παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑΜΕΑ.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
1. Για όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα, αυτό καταβάλλεται από την ημερομηνία που
καταθέτουν αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου.
2. Για όσους δεν λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα ισχύουν τα εξής:

α) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός τριών
μηνών πριν την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της
προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε
αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία αναστολής, δηλαδή μία ημέρα μετά την
ημερομηνία λήξης της αμέσως προηγούμενης χορήγησης.
β) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στη ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός
εξαμήνου μετά την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της
προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση έχει τεθεί σε αναστολή, το
επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο ΚΕΠΑ για εξέταση.
γ) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή πέραν του
εξαμήνου από την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της
προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε
αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση
επιδόματος στην υπηρεσία της πρόνοιας του Δήμου.
 Για να θεμελιώσει κάποιος δικαίωμα χορήγησης επιδόματος πρέπει να καλύπτει όλες τις
προαπαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις
εγκυκλίους.
 Δικαίωμα ένταξης στο επίδομα, εκτός των υπολοίπων προϋποθέσεων έχουν α) οι Έλληνες
υπήκοοι, β) υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) υπήκοοι κρατών μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, δ) καθώς και μέλη οικογενειών υπηκόων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν δικαίωμα
διαμονής ή μόνιμης διαμονής. Μέλη οικογένειας θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα
τέκνα αυτών (οικογένεια με τη στενή έννοια) όπως ορίζεται από τη παρ. 7 της υπ’ αρ.
59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460 τ. Β΄)

