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πρόλογος

Η δημιουργία του  ΣΥΝΤΟΜΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΦ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ προέκυ-
ψε από τα πολυάριθμα αιτήματα 
γονέων που τίθενται στον σύλλογό 
μας, κυρίως από γονείς που μόλις 
έχουν πάρει τη διάγνωση αλλά και 
από γονείς με μικρά παιδιά γενικό-
τερα.  Σκοπός του Oδηγού είναι οι 
γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμε-
νος, να γνωρίσουν με μια γρήγορη 
ματιά τα βασικά δικαιώματά τους 
και τα απαραίτητα βήματα για τη 
διεκδίκησή τους.

Ελπίζουμε ότι ο σύντομος Οδηγός 
θα βοηθήσει όχι μόνο τις οικογέ-
νειες των ατόμων με ΔΑΦ αλλά και 
τους δημόσιους λειτουργούς και 
επαγγελματίες για να μπορέσουν να 
καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις 
οικογένειες με τις οποίες έρχονται 
σε επαφή.

Ο Οδηγός περιέχει μία αδρή κατα-
γραφή των βημάτων που πρέπει να 
ακολουθήσει κάποιος. Εσκεμμένα 
αποφύγαμε να συμπεριλάβουμε 
λεπτομερείς αναφορές προκειμένου 
το κείμενο να είναι συμβατό με την 
ισχύουσα νομοθεσία και να μην 
απαιτούνται συνεχείς τροποποιή-
σεις. 
 
Για ακριβή και επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση θα πρέπει να ανατρέ-

ξετε στο έργο “ΔικαίωμΑ”, τη διαδι-
κτυακή νομική βάση που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας 
και περιλαμβάνει όλα τα νομοθετή-
ματα, που αφορούν στα άτομα με 
αυτισμό και στις οικογένειές τους.
www.dikaioma.autismthessaly.gr

Η πρόσβαση είναι επίσης εφικτή και 
μέσω της ιστοσελίδας του Συλλό-
γου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας.
www.autismthessaly.gr

Το έργο “ΔικαίωμΑ” υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Active citizens fund με φορέα 
υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων, 
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Αυτισμό Ν. Λάρισας. Η νομική βάση 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και η πρόσβαση είναι 
ελεύθερη. 

Ελπίζουμε ότι ο Οδηγός θα φανεί 
χρήσιμος και θα δώσει κάποιες 
πρώτες απαντήσεις στους ενδιαφε-
ρόμενους. Για περισσότερες πληρο-
φορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε 
στο 2410-613112 εσωτ. 2, Δευτέρα 
έως Παρασκευή 9πμ - 1μμ.

Με εκτίμηση,
για τον Σύλλογο Γονέων Κηδ.
και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό
Ν. Λάρισας.

Η Πρόεδρος
Έρη Καλογεροπούλου
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ /ΦΟΡΕΙΣ

Ποια είναι η διαδικασία για να πά-
ρει διάγνωση για ΔΑΦ το παιδί μου;

Προκειμένου να λάβετε διάγνωση 
(γνωμάτευση) για το παιδί σας, θα 
απευθυνθείτε σε: 
• Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ). 
• Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
(ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ ) (πρώην ιατρο-
παιδαγωγικά). 

• Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγι-
εινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) 
- όπου υπάρχει. 

• Τμήμα ανηλίκων  Ψυχιατρικής 
κλινικής νοσοκομείου. 

• Ιδιώτη παιδοψυχίατρο ή 
αναπτυξιολόγο ή παιδονευρο-
λόγο. 

 
Μετά την αξιολόγηση του παιδιού 
λαμβάνετε την διάγνωση - γνωμά-
τευση. 
 
Σε περίπτωση που θέλετε και 
πιστοποίηση και ποσοστό Αναπη-
ρίας από ΚΕΠΑ ή από κάποια από 
τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτρο-
πές, για να μπορέσει το παιδί να 
λαμβάνει προνοιακό επίδομα, θα 
πρέπει να ζητήσετε μαζί με την 
γνωμάτευση και κατάρτιση / υπο-
βολή Εισηγητικού Φακέλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ /ΦΟΡΕΙΣ

Πού απευθύνομαι για να πάρει πι-
στοποίηση και ποσοστό Αναπηρίας 
λόγω ΔΑΦ το παιδί μου; 

Για να λάβετε πιστοποίηση και πο-
σοστό αναπηρίας θα απευθυνθείτε 
σε Κέντρο Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (ΚΕΠΑ). Εάν είστε δημόσιος 
υπάλληλος μπορείτε να απευθυν-
θείτε και σε κάποια από τις ΑΝΩ-
ΤΑΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Στρα-
τού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονο-
μική Επιτροπή του Πυροσβεστικού 
Σώματος). 

Ποια είναι η διαδικασία για να 
πάρει πιστοποίηση και ποσοστό 
Αναπηρίας λόγω ΔΑΦ το παιδί μου;

Αφού έχετε λάβει γνωμάτευση 
και έχει καταρτιστεί Εισηγητικός 
Φάκελος από αρμόδιο Φορέα (βλ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ /
ΦΟΡΕΙΣ): 
 
α) για να πάρει το παιδί πιστοποί-
ηση και ποσοστό Αναπηρίας από 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ) χρειάζεται: 
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1. Υποβολή αιτήματος ή με επί-
σκεψη σε Κέντρο Κοινότητας ή 
ηλεκτρονικά από τον γονέα. 
2. Ηλεκτρονική υποβολή και δια-
κίνηση του Εισηγητικού Φακέλου 
από τον αρμόδιο ιατρό προς ΚΕΠΑ 
ή κατάθεση χειρόγραφου Εισηγη-
τικού Φακέλου από τον γονέα σε 
Γραμματεία ΚΕΠΑ. 
3. Τηλεφωνική κλήση στο 1555 για 
ραντεβού σε ΚΕΠΑ. 
4. Επίσκεψη σε ΚΕΠΑ για αξιολόγη-
ση του ατόμου με ΔΑΦ σε προκα-
θορισμένη ημερομηνία. 
 
β) για να πάρει πιστοποίηση και 
ποσοστό Αναπηρίας από ΑΝΩΤΑ-
ΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Στρα-
τού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονο-
μική Επιτροπή του Πυροσβεστικού 
Σώματος)  χρειάζεται: 
 
1. Επικοινωνία για ραντεβού σε 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή 
Πιστοποίησης Αναπηρίας. 
2. Επίσκεψη για αξιολόγηση του 
ατόμου με ΔΑΦ σε προκαθορι-
σμένη ημερομηνία με κατάθεση 
Εισηγητικού Φακέλου, γνωμάτευ-
σης, δικαιολογητικών σε Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίη-
σης Αναπηρίας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
/ΟΠΕΚΑ

Ποια είναι η διαδικασία για να 
πάρει προνοιακό επίδομα το παιδί 
μου;

Αφού έχετε λάβει Πιστοποίηση και 
ποσοστό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ (βλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑΣ /ΦΟΡΕΙΣ) ακολουθεί: 

Επίσκεψη σε Κέντρο Κοινότητας 
για κατάθεση του αποτελέσματος 
πιστοποίησης αναπηρίας από 
ΚΕΠΑ ή Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας και υποβολή αιτήματος προς 
ΟΠΕΚΑ. 
Σταδιακά σε όλες τις περιφερεια-
κές ενότητες η ανωτέρω διαδικα-
σία θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρο-
νικά. 

Ποια επιδόματα μπορεί να λάβει 
ένα παιδί με ΔΑΦ;

Τα άτομα με ΔΑΦ λαμβάνουν τα 
εξής προνοιακά αναπηρικά επιδό-
ματα μέσω του ΟΠΕΚΑ:

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυ-
σης ατόμων με Βαριά Αναπηρία 
(Β.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 67% 
και άνω.

Το δικαιούνται άτομα με ΔΑΦ με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Το χρηματικό ποσό που καταβάλ-
λεται στους δικαιούχους ανέρχεται 
σε 313€ μηνιαίως.            

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυ-
σης ατόμων με Βαριά Νοητική 
Υστέρηση (Β.Ν.Υ.) με ποσοστό 
αναπηρίας 80% και άνω.

Το δικαιούνται άτομα με ΔΑΦ (με 
ή χωρίς Νοητική Υστέρηση) με 
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, 
ποσοστό αποδιδόμενο με βάση 
προσδιοριστές λειτουργικότητας 
και σοβαρότητας της διαταραχής 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Ενιαίο 
Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού 
Αναπηρίας.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλ-
λεται στους δικαιούχους ανέρχεται 
σε 527€ μηνιαίως.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α) Παροχή ειδικών θεραπειών 
ειδικής αγωγής & ιατροφαρ-
μακευτική κάλυψη, κάλυψη 
διαγνωστικών εξετάσεων και 
πράξεων

Τί είδους και πόσες θεραπείες 
δικαιούται το παιδί μου;

Σε ένα παιδί με ΔΑΦ έως 18 ετών 
παρέχονται ειδικές θεραπείες ειδι-
κής αγωγής. Τα είδη των θεραπει-
ών είναι:  λογοθεραπεία, εργο-
θεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική 
διαπαιδαγώγηση και φυσικοθερα-
πεία, εφόσον συνυπάρχει κινητική 
αναπηρία.

Αποζημιώνονται μέχρι 4 είδη θε-
ραπειών μηνιαίως. Ο αριθμός και 
το είδος των θεραπειών μηνιαία  
και οι ιατρικές ειδικότητες που 
γνωμοδοτούν εξαρτώνται από 
τον κωδικό και την κατηγορία της 
νόσου μέσα στο Φάσμα του Αυτι-
σμού (π.χ. άτυπος αυτισμός, αυτι-
σμός παιδικής ηλικίας) σύμφωνα 
με τη γνωμάτευση του ιατρού και 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
ηλικία του δικαιούχου, την βαρύ-
τητα της κλινικής εικόνας και τη 
χρονική διάρκεια διενέργειας της 
ίδιας παροχής.

Με ποια διαδικασία χορηγούνται οι 
ειδικές θεραπείες ειδικής αγωγής;

Οι θεραπείες αυτές χορηγούνται 
με ιατρικές γνωματεύσεις τις 
οποίες πλέον συμπληρώνουν οι 
θεράποντες ιατροί ηλεκτρονικά 
μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατ-
φόρμας. 

Ποιοι παρέχουν πράξεις θεραπείας 
ειδικής αγωγής; 

Οι θεραπείες παρέχονται από 
παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, 
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευ-
τές και φυσικοθεραπευτές.

Οι ειδικές θεραπείες παιδιών και 
εφήβων παρέχονται σε συμβεβλη-
μένα κέντρα ειδικών θεραπειών 
και αποζημιώνονται με ημερήσιο 
νοσήλιο π.χ. ΚΔΗΦΑμεΑ, σε Δομές 
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοι-
ας, στα παιδοψυχιατρικά τμήματα 
νοσοκομείων, σε Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας  ή παρέχονται από συμβε-
βλημένους ιδιώτες (ελευθεροεπαγ-
γελματίες κάθε μορφής με ατομική 
ή εταιρική δραστηριοποίηση), 
θεραπευτές (παιδοψυχιάτρους, 
ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ερ-
γοθεραπευτές) και αποζημιώνο-
νται κατά πράξη.

Πώς λαμβάνω τα χρήματα που έχω 
καταβάλλει σε μη συμβεβλημένο 
ιδιώτη θεραπευτή (λογοθεραπευτή, 
ψυχολόγο κλπ.) για τη διενέργεια 
των θεραπειών;
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σύμβαση του ιδιώτη θεραπευτή με 
τον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός αποζη-
μιώνει τους δικαιούχους – γονείς 
με την κατάθεση των αποδείξεων.

Μπορεί το παιδί μου να κάνει 
διαγνωστικές εξετάσεις (αιματο-
λογικές, μικροβιολογικές) εκτός 
νοσοκομείου σε ιδιωτικά κέντρα 
και ποιο είναι το ποσοστό συμμετο-
χής των ΑμεΑ;

Για τα έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα 
είναι δυνατόν να διενεργούνται οι 
διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις 
/ θεραπείες και σε συμβεβλημέ-
νους ιδιώτες παρόχους καταβάλ-
λοντας την εκάστοτε προβλεπόμε-
νη συμμετοχή. Για  προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία δια-
γνωστικές εξετάσεις και πράξεις 
(αιματολογικές, μικροβιολογικές) 
δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όσοι 
έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 
από 80% και άνω, για οποιαδήποτε 
πάθηση.

Για τη σχετική με ΔΑΦ φαρμακευ-
τική αγωγή του παιδιού μου ποια 
φάρμακα μπορώ να προμηθευτώ 
χωρίς συμμετοχή και από πού;

Δεν πληρώνουν συμμετοχή για τα 
φάρμακα οι ασφαλισμένοι: 

α) που τα προμηθεύονται από τα 
φαρμακεία ή τις αποθήκες του 
ΕΟΠΥΥ 

β) που τα προμηθεύονται από τα 
φαρμακεία των κρατικών νοσοκο-
μείων. 

γ) για τα αντιψυχωσικά φάρμα-
κα που συμπεριλαμβάνονται στην 
λίστα του ΕΟΦ. Πληρώνουν συμ-
μετοχή 10% για τα αντιεπιληπτικά 
φάρμακα που συμπεριλαμβάνο-
νται στη λίστα του ΕΟΦ. 

Β) Πρόωρη θεμελίωση συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος από 
τους συγγενείς ΑμεΑ

Μπορώ να λάβω πρόωρη συνταξι-
οδότηση ως γονέας παιδιού με ΔΑΦ;

Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος για τους ασφαλισμέ-
νους συγγενείς (γονείς, αδέρφια, 
σύζυγοι) ατόμων με αναπη-
ρία προϋποθέτει 25 έτη ασφάλισης 
(ή 7.500 ημέρες ασφάλισης) και 
ηλικία 62 έτη. Με ειδικές διατά-
ξεις (οι οποίες αναφέρονται στον 
κανονισμό του κάθε ασφαλιστικού 
φορέα), παρέχεται η δυνατότητα 
σε ασφαλισμένη μητέρα και σε 
χήρο πατέρα που έχουν τέκνο 
ανίκανο για κάθε βιοποριστική 
εργασία να συνταξιοδοτηθούν, 
με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
ορίων ηλικίας και απαιτούμενου 
χρόνου ασφάλισης. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΗΠΙΩΝ

Τα νήπια με ΔΑΦ από 2,5 έως
4 ετών μπορούν να υποστηρίζο-
νται σε Βρεφονηπιακούς Σταθ-
μούς Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας των Δήμων ή σε Βρεφο-
νηπιακούς Σταθμούς των Δήμων με 
συνοδό που παρέχει ο Δήμος 
ή με ειδικό ιδιώτη βοηθό-συνοδό 
επιλογής  των γονέων τους. Επίσης 
μπορούν να υποστηρίζονται δω-
ρεάν σε Κέντρα Ημέρας (Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α) Δομές Φοίτησης και 
Πλαίσια Φοίτησης Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το παιδί μου είναι 4 ετών και έχει 
διαγνωσθεί με ΔΑΦ. Πού μπορεί 
να φοιτήσει;

Υποχρεωτικά πλέον από την ηλικία 
των 4 ετών έως την ηλικία των 7 
ετών (με δυνατότητα ενός χρόνου 
επανάληψης φοίτησης μετά το 
6ο έτος) φοιτούν σε νηπιαγωγεία 
Ειδικής Αγωγής ή σε νηπιαγωγεία 
Γενικής Αγωγής εντός της τάξης με 
Παράλληλη Στήριξη ή με Στήριξη 
από  Ειδικό Βοηθό επιλογής των 
γονέων τους ή  σε Τμήμα Ένταξης 
εντός του Γενικού Σχολείου.
Επίσης μπορούν να φοιτούν 
σε τμήμα νηπίων Βρεφονηπι-
ακών  Σταθμών Ολοκληρωμέ-
νης Φροντίδας των Δήμων ή σε 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των 
Δήμων  με συνοδό που παρέχει 
ο Δήμος ή με ειδικό ιδιώτη βοη-
θό-συνοδό επιλογής των γονέων 
τους.

Το παιδί μου με ΔΑΦ είναι πλέον 
6 ετών. Σε τι σχολείο μπορεί να 
φοιτήσει;

Σε δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγω-
γής για μαθητές μέχρι το δέκατο 
τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους 
(ή άνω των 15 ετών το ανώτερο με 
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παράταση ενός έτους) ή σε δημο-
τικό σχολείο Γενικής Αγωγής εντός 
της τάξης με Παράλληλη Στήριξη 
ή με Στήριξη από  Ειδικό Βοηθό 
επιλογής των γονέων τους ή σε 
Τμήμα Ένταξης εντός του Γενικού 
Σχολείου. 

Tο παιδί μου με ΔΑΦ αποφοίτησε 
από το Δημοτικό. Σε ποια σχολική 
μονάδα μπορεί να φοιτήσει; 

Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση  
Ένας μαθητής με αυτισμό μπορεί 
να φοιτήσει σε  Γυμνάσιο ΕΑΕ και 
Λύκειο ΕΑΕ, τα οποία λειτουργούν 
σε λίγες περιοχές της χώρας. Η 
φοίτηση στο Γυμνάσιο ΕΑΕ (για 
μαθητές μέχρι το δέκατο ένα-
το (19ο) έτος της ηλικίας τους)  
όπως και στο Λύκειο ΕΑΕ διαρκεί 
τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει 
την προκαταρκτική τάξη και τρεις 
επόμενες τάξεις (Α’, Β ,́ Γ’). 
  
Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση  
Ένας μαθητής μπορεί να φοιτήσει 
σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυ-
μνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)  όπου 
η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια στο 
Γυμνάσιο και 4 χρόνια στο Λύκειο.  
Επίσης μπορεί να προταθεί να 
φοιτήσει  σε Εργαστήριο Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στο οποίο 
η φοίτηση διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, 
Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).  

Δευτεροβάθμια Γενική Αγωγή και 
Εκπαίδευση  
Ένας μαθητής με ΔΑΦ μπορεί 
να φοιτήσει σε Γενικό σχολείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με υποστήριξη ανάλογη των 
εκπαιδευτικών αναγκών του, σε 
Τάξεις Ένταξης, εντός της τάξης με 
Παράλληλη Στήριξη ή με Στήρι-
ξη από  Ειδικό Βοηθό επιλογής 
των γονέων τους ή από Ειδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό 
Νοσηλευτή (βλ. ανωτέρω ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ). 

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που 
εισηγείται το σχολείο (Γενικής ή 
Ειδικής Αγωγής) και με ποιον τρόπο 
θα φοιτήσει το παιδί μου με ΔΑΦ; 
Είναι η εισήγηση αυτή δεσμευτική;

Αποκλειστικά αρμόδιο να ει-
σηγηθεί το κατάλληλο πλαίσιο 
εξατομικευμένης υποστήριξης 
και φοίτησης δηλαδή  παράλλη-
λη στήριξη ή φοίτηση σε Τμήμα 
Ένταξης σε σχολική μονάδα της 
Γενικής Εκπαίδευσης ή φοίτηση σε 
σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής 
είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). 

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική 
ως προς την επιλογή του πλαισί-
ου φοίτησης από τον γονέα αλλά 
για την παροχή π.χ. κατάλληλου 
πλαίσιου εξατομικευμένης υπο-
στήριξης όπως Δημόσια Παράλ-
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ληλη Στήριξη, είναι απαραίτητη η 
σύμφωνη εισήγηση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Β) Μεταφορά μαθητών ΑμεΑ

Το παιδί μου φοιτά σε ειδικό σχο-
λείο μακριά από την κατοικία μας. 
Πώς γίνεται η μεταφορά του από το 
σπίτι  μέχρι το ειδικό σχολείο; 

Η μεταφορά των μαθητών των 
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγω-
γής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από τον 
τόπο διαμονής τους στο σχολείο 
που φοιτούν και αντίστροφα είναι 
δωρεάν και γίνεται με ίδια μέσα 
των Περιφερειών και των Δήμων ή 
με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών 
με ΕΔΧ (ΤΑΧΙ)  ή με επιδότηση των 
μαθητών. 

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκτός από το σχολείο ποιες δομές 
υπάρχουν, όπου ένα παιδί με ΔΑΦ 
μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά, 
θεραπευτικά ή προγράμματα δημιουρ-
γικής απασχόλησης;
 
Ένα παιδί με ΔΑΦ έχει τη δυνατότητα 
να συμμετέχει δωρεάν σε προγράμμα-
τα που παρέχουν τα:

Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας 
Φροντίδας (ΚΔΗΦΑμεΑ)
Αποτελούν Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων όπου παρέχεται 
διημέρευση με πράξεις θεραπείας, 
δράσεις κοινωνικοποίησης, εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες, δημιουργική 
απασχόληση, ψυχαγωγία, ιατρική πα-
ρακολούθηση, μεταφορά από το σπίτι 
στο Κέντρο και το αντίστροφο.

ΚΔΗΦΑμεΑ ενδεικτικά λειτουργούν 
στην Αττική, στη Ναύπακτο, στο Αίγιο, 
στη Ρόδο, στην Κατερίνη, στο Αγρίνιο, 
στο Μεσολόγγι, στο Ηράκλειο και 
στα Χανιά Κρήτης, στη Μυτιλήνη, στη 
Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
ΑμεΑ (ΚΔΑΠΑμεΑ)
Αποτελούν Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων όπου παρέχεται 
δημιουργική απασχόληση με παράλ-
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ληλο στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων καθώς και τη βελτίωση 
των μαθησιακών δυνατοτήτων, με 
οργανωμένες ομαδικές και εξατομικευ-
μένες δραστηριότητες σε παιδιά.

ΚΔΑΠΑμεΑ λειτουργούν πολλά ανά την 
Ελλάδα τόσο από Iδιώτες όσο και από 
τους Δήμους κάθε Περιφέρειας.

Κέντρα Ημέρας (ΚΗ)
Αποτελούν Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας  και παρέχουν: 
• Διάγνωση / Αξιολόγηση. 
• Σχεδιασμό και υλοποίηση εξατομι-
κευμένου προ
γράμματος. 
• Παροχή εκπαιδευτικών και θεραπευ-
τικών προγραμμάτων (εξειδικευμένα 
προγράμματα πρώιμης παρέμβασης 
για νήπια με ΔΑΦ).
• Συμβουλευτική υποστήριξη και εκ-
παίδευση των μελών της οικογένειας 
στο Κέντρο Ημέρας ή και στο σπίτι. 
• Διασυνδετική συνεργασία με άλλους
φορείς των τομέων Υγείας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ειδικής
Αγωγής.

ΚΗ ενδεικτικά λειτουργούν στην Ατ-
τική, στην Καλαμάτα, στο Μεσολόγγι, 
στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Καβάλα, 
στη Ρόδο, στη Λάρισα, στην Αλε-
ξανδρούπολη, στην Καστοριά, στην 
Άμφισσα, στον Βόλο, στο Αργοστόλι. 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Α) Μεταφορές

Προβλέπονται εκπτώσεις στα αστικά 
μέσα συγκοινωνίας για τα παιδιά και 
τους συνοδούς των παιδιών με ΔΑΦ;

Σε ΑμεΑ που έχουν  67% ποσοστό 
Αναπηρίας και καλύπτουν συγκεκρι-
μένα εισοδηματικά κριτήρια χορη-
γείται Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης 
σε αστικά μέσα συγκοινωνίας των 
Αστικών ΚΤΕΛ των νομών. 
Επίσης Κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης 
για τους συνοδούς τους δικαιούνται 
μόνο τα παιδιά με ΔΑΦ με ποσοστό 
αναπηρίας 80% και άνω, τα οποία 
δικαιούνται επίδομα Σοβαρής και 
Βαριάς Νοητικής Υστέρησης και πλη-
ρούν  εισοδηματικά κριτήρια.

Προβλέπονται εκπτώσεις σε δρομο-
λόγια του ΟΣΕ για τα παιδιά με ΔΑΦ 
και τους συνοδούς τους;

Στα παιδιά με αναπηρία δεν χορη-
γείται περαιτέρω έκπτωση λόγω 
αναπηρίας πέραν της έκπτωσης  
50% που δικαιούνται όλα τα ανήλικα  
4 έως 12 ετών και της έκπτωσης 
25% που δικαιούνται τα παιδιά από 
12-23 ετών. Επίσης στους συνοδούς 
των παιδιών που δικαιούνται Κάρτα 
Δωρεάν Μετακίνησης σε αστικά 
μέσα συγκοινωνίας (βλ. ανωτέρω), 
χορηγείται έκπτωση 50% σε δρομο-
λόγια του ΟΣΕ.
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Προβλέπονται εκπτώσεις σε υπερα-
στικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ και  σε 
ακτοπλοϊκά πλοία;

Τα παιδιά με ΔΑΦ με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67%  ΧΩΡΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και οι συ-
νοδοί τους δικαιούνται μετακίνηση 
με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε 
υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ 
και  σε ακτοπλοϊκά πλοία.
 
Ποιοι δικαιούνται Δελτίο Στάθμευσης 
σε θέσεις για ΑμεΑ ή/και Ατομική θέση 
στάθμευσης ΑμεΑ;

Δελτίο Στάθμευσης σε θέσεις για 
ΑμεΑ και Ατομική θέση στάθμευσης 
ΑμεΑ δικαιούνται όσοι πάσχουν 
από αυτισμό (ή οι γονείς/δικαστι-
κοί συμπαραστάτες τους) εφ’ όσον 
αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές 
κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση 
ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, με συνο-
λικό ποσοστό αναπηρίας ποσοστό 
αναπηρίας από 67% και άνω, είναι 
ανίκανοι για εργασία και έχουν ανά-
γκη βοήθειας.

Β) Φορολογία

Ποιες απαλλαγές/ μειώσεις  προβλέ-
πονται σε τέλη και φόρους που επιβα-
ρύνουν την οικογένεια των παιδιών 
με ΔΑΦ;

Οι απαλλαγές/ μειώσεις σε τέλη και 
φόρους που  προβλέπονται εφόσον 
το ανήλικο παιδί με ΔΑΦ έχει ποσο-

στό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 
αφορούν σε:

• Μείωση φόρου 200 ευρώ.
• Απαλλαγή/ μείωση των δημοτι-

κών φόρων ή τελών με ή χωρίς 
εισοδηματικά κριτήρια με από-
φαση  Δημοτικού Συμβουλίου.

• Απαλλαγές υποχρέωσης καταβο-
λής τελών διοδίων.

• Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης 
και τέλη κυκλοφορίας αυτοκι-
νήτου.

Γ) Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΚΟ

Προβλέπονται κοινωνικά κριτή-
ρια Αναπηρίας για την ένταξη στο 
Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας/ΔΕΗ και το 
Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρόχων 
Ύδρευσης;

Ισχύει αύξηση των εισοδηματικών 
ορίων για ένταξη των οικογενειών 
των ΑμεΑ στο Κοινωνικό τιμολόγιο 
(ΚΟΤ) παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας/
ΔΕΗ και στο Κοινωνικό τιμολόγιο 
(ΚΟΤ) παρόχων Ύδρευσης.

Δ) Κατασκηνωτικό Πρόγραμ-
μα/ Πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού   

Σε ποια κατασκηνωτικά προγράμματα 
υπάρχει η δυνατότητα  συμμετοχής 
παιδιών με ΔΑΦ; 
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Τα ανήλικα ΑμεΑ δικαιούνται να συμ-
μετέχουν μέσω του ασφαλιστικού 
Ταμείου που είναι ασφαλισμένα, σε 
κατασκηνώσεις του  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) και σε κατασκηνώσεις 
της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Επίσης 
ΑμεΑ από 10-50 ετών δύνανται να 
συμμετέχουν στο κρατικό κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ του Υπ. 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
που υλοποιεί η ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Ποιες παροχές προβλέπονται στο 
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 
για τους δικαιούχους που έχουν παι-
διά με ΔΑΦ;
 
Μπορούν να συμμετέχουν σε προ-
γράμματα δύο συνεχόμενων περιό-
δων μόνο όσοι δικαιούχοι δηλώνουν 
ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο 
ανήλικο τέκνο με αναπηρία σε ποσο-
στό 50% και άνω.

Ε) Χορήγηση άδειας και παραχώ-
ρηση θέσης δραστηριοποίησης 
στο στάσιμο υπαίθριο εμπόριο 
σε επαγγελματίες πωλητές.

Προβλέπεται παραχώρηση θέσεων 
στο στάσιμο υπαίθριο εμπόριο σε 
επαγγελματίες πωλητές ΑμεΑ ή/ και 
στους γονείς τους;

Οι θέσεις παραχωρούνται σε επαγ-
γελματίες πωλητές: α) ανέργους που 
είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε 
ισχύ, β) ΑμεΑ και γονείς ανήλικων 

τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 50% 
τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία. 

ΣΤ) Προτεραιότητα εξυπηρέτη-
σης σε δημόσιες υπηρεσίες και 
τράπεζες

Προβλέπεται η εξυπηρέτηση κατά 
προτεραιότητα σε δημόσιες υπηρεσί-
ες και τράπεζες όταν κάποιος έχει μαζί 
του το παιδί του με ΔΑΦ;

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανι-
σμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 
βαθμού (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), υποχρε-
ούνται να εξυπηρετούν κατά προτε-
ραιότητα, τα άτομα με αναπηρία ή τα 
άτομα που συνοδεύουν ΑμεΑ και να 
φροντίζουν για την προσβασιμότητά 
τους στις Υπηρεσίες, με ανάληψη 
εσωτερικής διακίνησης της υπόθεσής 
τους, άμεση έκδοση πιστοποιητικών, 
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστο-
λής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών.

Ζ) Επιχορήγηση κατά προτεραι-
ότητα

Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται 
επιχορήγηση κατά προτεραιότητα;

Σε περίπτωση θεομηνιών προβλέπε-
ται επιχορήγηση κατά προτεραιότη-
τα των επιχειρήσεων ατόμων ή συγ-
γενών ατόμων με ΔΑΦ με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
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ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ειδικές εργασιακές ρυθμίσεις προ-
βλέπονται για τα μέλη της οικογέ-
νειας που έχει τέκνο με ΔΑΦ.

Προβλέπεται ειδική ποσόστωση 
στο σύνολο των προκηρυσσόμε-
νων θέσεων σε δημόσιες υπηρε-
σίες;

Από όσους έχουν τέκνο, αδελφό, 
σύζυγο ή γονέα  ΑμεΑ με αυτισμό 
προβλέπεται η πλήρωση σε ποσο-
στό 5% του συνόλου των προκη-
ρυσσόμενων θέσεων σε δημόσιες 
υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ 
που προσλαμβάνουν προσωπικό 
μέσω ΑΣΕΠ. 

Υπάρχει πρόβλεψη εργασιακών 
ρυθμίσεων για τα μέλη της οικο-
γένειας που έχουν τέκνο με ΔΑΦ;

Υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις 
που ρυθμίζουν θέματα ειδικών 
αδειών/μειωμένου ωραρίου για 
τους εργαζόμενους γονείς (φυσι-
κούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς 
και τις τεκμαιρόμενες μητέρες 
με τη διαδικασία της παρένθετης 
μητρότητας) και τους φροντιστές 
ΑμεΑ, τόσο στον ιδιωτικό τομέα  
όσο και στον δημόσιο τομέα καθώς 
και ρυθμίσεις  για τις κατ΄εξαί-
ρεση τοποθετήσεις, αποσπάσεις, 
μεταθέσεις των δημοσίων υπαλ-
λήλων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΩΝ ΑμεΑ

Ποια είναι τα κυριότερα νομοθε-
τήματα για την προστασία των 
Δικαιωμάτων των ΑμεΑ;

Άρθρο 21 ΦΕΚ 211 Α’ 24-12-2019: 
Σύνταγμα της Ελλάδας.

Ν. 4074/2012  η Σύμβαση του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες.

Ν. 2101/ΦΕΚ 192 Α’ 2-12-1992:
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 
για τα δικαιώματα του παιδιού.

N. 4488/ ΦΕΚ 137 Α’ 13-09-2017:  
ΜΕΡΟΣ Δ΄. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Θέσπιση ενός γενικού 
πλαισίου ρυθμίσεων κατ’ εφαρμο-
γή διατάξεων της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώμα-
τα των Ατόμων με Αναπηρίες.
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