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Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ως εκπρόσωπος των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα μας,
κλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής της Βουλής για τα
θέματα των Ατόμων με Αναπηρία την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. Στη συνάντηση την
Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Πρόεδρό της, Χρήστος Δαραμήλας.

Ο σχεδιασμός της Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης και Απονομής Προνοιακών
Επιδομάτων ήταν το θέμα της κοινοβουλευτικής Υποεπιτροπής, στην οποία
προέδρευε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Σερρών, Αφροδίτη Σταμπουλή. Στη
συνεδρίαση συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Θεανώ Φωτίου, ο Διοικητής του ΟΓΑ, Στυλιανός Πλιάκης και η διευθύντρια
Επιτελικής Δομής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου, Εύη Κάιλα παρουσία
φορέων χρονίως πασχόντων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι και τοποθετήθηκαν
επί του θέματος.

Η Ενιαία Αρχή Διαχείρισης και Απονομής Προνοιακών Επιδομάτων θα
υποστηριχθεί από το τμήμα του ΟΓΑ που δεν έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ. Η αίτηση
για οποιοδήποτε προνοιακό επίδομα θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω μίας
πλατφόρμας, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το TAXIS και την ΗΔΙΚΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος βάζοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του θα μπορεί να υποβάλλει
αίτηση για χορήγηση προνοιακού επιδόματος. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται
άμεσα αν δικαιούται ή όχι επίδομα, όπως επίσης και το ύψος του επιδόματος. Στην
περίπτωση, όμως, που απαιτείται απόφαση από τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από άλλους φορείς, η απάντηση δεν θα είναι άμεση, αλλά το
αίτημα θα προωθείται προς τους συγκεκριμένους φορείς. Παράλληλα, μέσω της
πλατφόρμας θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει, μέσω ειδικού
πλαισίου, ένσταση επί της απόφασης.
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Το δίκτυο δομών του ΟΓΑ που θα χρησιμοποιηθεί από την Ενιαία Αρχή είναι 9
περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΓΑ και 250 Κέντρα Κοινότητας, στα οποία θα
μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά την τοποθέτησή του τάχθηκε υπέρ της
δημιουργίας της Ενιαίας αυτής Αρχής και έθεσε εκ νέου υπόψη του Υπουργείου τις
προτάσεις της Ομοσπονδίας για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίες είναι:

Συνέχιση του προνοιακού επιδόματος στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
ακόμη και μετά την εύρεση εργασίας.

Σωστή ενημέρωση των υπαλλήλων των δομών της Αρχής σε ό,τι έχει να κάνει με
τα εργασιακά θέματα και τη λήψη του προνοιακού επιδόματος στα άτομα με
σακχαρώδη διαβήτη.

Επιπλέον από την πρώτη αυτή συνάντηση τέθηκε και το θέμα έκδοσης σε ΦΕΚ της
απόφασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την κατοχύρωση του
ποσοστού αναπηρίας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 εφ’ όρου ζωής, θέμα το
οποίο θα συζητηθεί στη δεύτερη συνάντηση της Υποεπιτροπής.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου εδώ
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