
 

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     -   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  & 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του αρ.22 του Ν.2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α’) 

2) Τις διατάξεις του αρ.94 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 67/Α’) 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α’)  

4) Τις διατάξεις του αρ. 46 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 228/Α’) 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α΄/2012) 
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6) Το Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα(Φ.Ε.Κ. Α΄ 163) 

7) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) 

8) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 

10) Την υπ.αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997  Κ.Υ.Α. 

«Τροποποίηση Κ.Υ. αποφάσεων καταβολής των Επιδομάτων στα Τυφλά – 

Κωφάλαλα – βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και Ανασφάλιστα Τετραπληγικά 

– Παραπληγικά Ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β’) 

11) Την υπ.αριθμ. Γ4/Φ.422/οικ.1904/1984 Κ.Υ.Α. «Περί αυξήσεως του χρηματικού 

βοηθήματος που καταβάλλεται σε κωφαλάλους και τροποποίηση των όρων και της 

διαδικασίας καταβολής τους» (ΦΕΚ 479/Β’) και την αριθμ.Γ4α/Φ.422/οικ.1142/1985 

Κ.Υ.Α. «Αύξηση χρηματικού βοηθήματος Κωφαλάλων και επέκτασή του σε νέες 

κατηγορίες αυτών» (ΦΕΚ 228/Β’) 

12) Την αριθμ. Δ3β/423/1973 Υ.Α. «Περί επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 

18 ετών» (ΦΕΚ 306/Β’) 

13)  Την υπ.αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4.5.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με 

θέμα: «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β’/2012) 

14) Την υπ.αριθμ. οικ.14362/20/18-7-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο 

Παναγιωτόπουλο»(ΦΕΚ 2166/Β’) 

15) Την υπ. αριθμ. Αριθμ. Υ48/9.7.2012  Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 

2105/Β’) 

16) Τα υπ.αριθμ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.2724/9.1.2012, Δ29α/Φ.ΚΕΠΑ/Γ.Π.οικ. 

29627/1071/ 27.12.2012,  Δ29α/Φ.ΚΕΠΑ/Γ.Π.οικ.1908/86 έγγραφα της υπηρεσίας 

μας προς τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΚΕΣΥ 

17) Το υπ.αριθμ. 63/7.1.2013 έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ 

18) Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν προκύπτει 

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 
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Άρθρο 1 

Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την υπ.αριθμ.Δ3β/423/1973 Υ.Α. «Περί 

επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» (ΦΕΚ 306/Β΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα μετονομάζεται σε πρόγραμμα οικονομικής 

ενίσχυσης κωφών και βαρηκόων ατόμων. 

 

Άρθρο 2 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της 

υπ.αριθμ.Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 (ΦΕΚ 997/Β’) 

αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 

όπου θα πιστοποιείται η κώφωση  - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και 

άνω» 

 

      Άρθρο 3 

Οι περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 2 της υπ.αριθμ. Γ4α/Φ.422/οικ.1142/1985 Κ.Υ.Α. 

«Αύξηση χρηματικού βοηθήματος Κωφαλάλων και επέκτασή του σε νέες κατηγορίες 

αυτών» (ΦΕΚ 228/Β’) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται: 

α) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 

μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών. 

β) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19 

-65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια 

σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη. 

γ) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα  με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω, από 19 

έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή 

επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής καταρτίσεως κλπ.»  

 

  Άρθρο 4 

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά το χρόνο κατόπιν 

σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να 

προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. 

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία 

θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 

δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη 
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κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν 

ζωή. 

 

Άρθρο 5 

Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου επιφέρει διακοπή της 

οικονομικής ενίσχυσης. 

 

 

Άρθρο 6 

1.  Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 

228/Α’) 

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ.αριθμ. Δ3β/423/1973 Υ.Α.  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

3. Κάθε διάταξη αντίθετη με τα ως άνω καταργείται. 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κοιν: 
Εθνικό Τυπογραφείο (και με e –mail) 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γρ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης & Πρόνοιας 
2. Γρ. Υφυπουργού κ. Παναγιωτόπουλου 
3. Γρ. Γεν. Γραμμ.Πρόνοιας 
4. Γρ. Προϊστάμενου ΓενΔ/νσης Πρόνοιας 
5. Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ  
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