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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 
 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτθςθ προςωρινϊν πινάκων υπαγομζνων και μθ τθσ δράςθσ «Ρρόςβαςθ για ΟΛΟΥΣ» «Χοριγθςθ 
θλεκτροκίνθτων αναπθρικϊν αμαξιδίων ςε αναςφάλιςτουσ ΑμΕΑ με μόνιμθ αδυναμία βάδιςθσ και ποςοςτό 
αναπθρίασ άνω του 67%, κατοίκουσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, με δωρεά του  Ιδρφματοσ Σταφροσ 
Νιάρχοσ. 

 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τθν αρ. 41/2017Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ 

Στερεάσ Ελλάδασ 
2. Τθν αρικμ.548/27-2-2018 Απόφαςθ με κζμα «Ρρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 

«Ρρόςβαςθ για ΟΛΟΥΣ» «Χοριγθςθ θλεκτροκίνθτων αναπθρικϊν αμαξιδίων ςε αναςφάλιςτουσ ΑμΕΑ με 
μόνιμθ αδυναμία βάδιςθσ και ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, κατοίκουσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ 
Ελλάδασ, με δωρεά του  Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ». 

3. Τθν υπ. αρικ. 642/2-3-2018 Απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί ςυγκρότθςθσ τριμελοφσ 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ «Ρρόςβαςθ για ΟΛΟΥΣ» «Χοριγθςθ θλεκτροκίνθτων αναπθρικϊν 
αμαξιδίων ςε αναςφάλιςτουσ ΑμΕΑ με μόνιμθ αδυναμία βάδιςθσ και ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, 
κατοίκουσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, με δωρεά του  Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ. 

4. Το από 12-4-2018 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ «Ρρόςβαςθ για ΟΛΟΥΣ»  
5. Τθν αρικμ. 1353/3-5-2018 απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί εγκρίςεωσ του πρακτικοφ τθσ 

επιτροπισ και ανακοινϊςεων των πινάκων υπαγομζνων και ςτθ δράςθ. 
 

 
Το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ γνωςτοποιεί ότι, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ  

τθσ δράςθσ «Ρρόςβαςθ για ΟΛΟΥΣ» «Χοριγθςθ θλεκτροκίνθτων αναπθρικϊν αμαξιδίων ςε αναςφάλιςτουσ ΑμΕΑ 
με μόνιμθ αδυναμία βάδιςθσ και ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, κατοίκουσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, 
με δωρεά του Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ, καταρτίςτθκαν από τθν αρμόδια επιτροπι, οι προςωρινοί πίνακεσ 
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υπαγομζνων και μθ και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ www.pste.gov.gr και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ (ΡΤΑ) , ςτισ 3-5-2018. 

Πποιοσ περιλαμβάνεται ςτουσ πίνακεσ μθ υπαγόμενων δφναται να κατακζςει ο ίδιοσ ι άλλο οικείο του 
πρόςωπο χωρίσ εξουςιοδότθςθ ι να αποςτείλει ζνςταςθ ταχυδρομικά ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφοράσ (courier), 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των πινάκων δικαιοφχων ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ. Σε περίπτωςθ που θ λιξθ τθσ προκεςμίασ ςυμπίπτει με αργία, θ προκεςμία 
υποβολισ μετατίκεται ςτθν πρϊτθ εργάςιμθ. 

Η θμερομθνία τθν υποβολι των ενςτάςεων αποδεικνφεται βάςει πρωτοκόλλου παραλαβισ, απόδειξθσ 
ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier). 

Οι ενςτάςεισ κα κατατίκενται ςτισ ίδιεσ διευκφνςεισ με αυτζσ που υποβλικθκαν οι αιτιςεισ και κα 
εξεταςκοφν από τριμελι Επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με τθν αρικμ 644/2-3-2018 απόφαςθ μασ. 
 
 
 
Παράρτημα 
Ρίνακεσ υπαγόμενων και μθ υπαγόμενων ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ του ΠΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΑΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

http://www.pste.gov.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ  
 

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΑΔΣ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ   

1 

ΕΤΒΟΙΑ 

ΓΕΦ/01/01/14.03.2018 Σ079677 

2 ΓΕΦ/01/02/14.03.2018 298896 

3 ΓΕΦ/01/07/16.03.2018 ΑΜ990997 

4 ΓΕΦ/01/08/16.03.2018 ΑΒ987725 

5 

ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΓΕΦ/00/01/13.03.2018 ΑΜ 985491 

6 ΓΕΦ/00/03/16.03.2018 ΑΝ 498494 

7 

ΦΩΚΙΔΑ 

ΓΕΦ/03/01/19.03.2018 Φ200505 

8 ΓΕΦ/03/02/19.03.2018 ΑΙ998241 
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ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΑΔΣ ή 

ΑΡ.ΔΙΑΒ 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΤΠΑΓΩΓΗ 

1 

ΕΤΒΟΙΑ 

ΓΕΦ/01/03/ 

14.03.2018 
811604 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ.  

 

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι: 

1. Δεν ζχει προςκομιςτεί ιατρικι γνωμάτευςθ από 

ορκοπεδικό ι νευροχειρουργό ι νευρολόγο για το είδοσ του 

θλεκτροκίνθτου αμαξιδίου. 

2. Σφμφωνα με τθν αρ. 9924/14.03.2018 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθ 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν/ Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ του Διμου Χαλκιδζων δεν λαμβάνει 

το προνοιακό επίδομα παραπλθγίασ ατελοφσ ι πλιρουσ 

τετραπλθγίασ ωσ αναςφάλιςτοσ. 

 

Ο αιτϊν δεν είναι αναςφάλιςτοσ (ωσ προκφπτει από τθν 

ανωτζρω βεβαίωςθ αλλά και από τθ γνωμάτευςθ 

Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από τα ΚΕΡΑ) και ωσ εκ τοφτου δεν 

τθροφνται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον κατάλογο 

ωφελουμζνων τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

2 
ΓΕΦ/01/04/ 

15.03.2018 
ΑΜ493544 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ.  

 

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι: 

1. Δεν ζχει προςκομιςτεί βεβαίωςθ από το Γραφείο Ρρόνοιασ 

του οικείου Διμου που να πιςτοποιεί τθ λιψθ προνοιακοφ 

επιδόματοσ παραπλθγίασ ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ 

ωσ αναςφάλιςτοσ ι βεβαίωςθ που να πιςτοποιεί ότι τθρεί τισ 

ςχετικζσ προχποκζςεισ για τθ λιψθ του.  

2. Η γνωςτοποίθςθ Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από ΚΕΡΑ όπωσ 

και οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ του Γ.Ν. Χαλκίδασ-Γ.Ν.Κ.Υ. 

Καρφςτου-Κφμθσ (κ. Ευάγγελοσ Ραπαδθμθτρίου 

ορκοπεδικόσ, κ. Δθμιτριοσ Τριανταφφλλου ψυχίατροσ, κ. 

Αναςταςία Κωνςταντίνου Ω..Λ. Χειροφργοσ και κ. 
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Ραναγιϊτθσ Γκιναλασ οφκαλμίατροσ), που ζχουν 

προςκομιςτεί δεν φζρουν ζνδειξθ παραπλθγίασ ατελοφσ ι 

πλιρουσ τετραπλθγίασ αλλά ζνδειξθ βαριάσ αναπθρίασ- 

δυςαρκρίασ. 

  

Ο αιτϊν δεν πιςτοποίθςε, βάςει τον υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν, ότι πάςχει από πλιρθ ι ατελι τετραπλθγία 

ι παραπλθγία με ποςοςτό αναπθρία άνω του 67% και ωσ εκ 

τοφτου δεν τθροφνται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον 

κατάλογο ωφελουμζνων τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν αρ. 548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 

3 
ΓΕΦ/01/05/ 

15.03.2018 
 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζχουν προςκομιςτεί: 

1.Αίτθςθ ςυμμετοχισ  

2.Υπεφκυνθ διλωςθ  

3.Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ  

4.Αντίγραφο ΑΜΚΑ  

5.Ιατρικι γνωμάτευςθ για το είδοσ του θλεκτροκίνθτου 

αμαξιδίου  

6.Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ  

7.Βεβαίωςθ από το γραφείο πρόνοιασ του οικείου διμου που 

να πιςτοποιεί τθ λιψθ προνοιακοφ επιδόματοσ παραπλθγίασ 

ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ ωσ αναςφάλιςτοσ  

8.Αντίγραφο γνωςτοποίθςθσ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ΚΕΡΑ. 

 

Υποβλικθκε θ αρ. 151/15-03-2018 ειςιγθςθ τθσ Υπεφκυνθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ΚΕΦΙΑΡ του Γ.Ν. Χαλκίδασ ςτθν 

οποία δθλϊνεται ότι θ αιτοφςα διακζτει φορζα αςφάλιςθσ. 

 

Η αιτοφςα δεν υπζβαλε πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και 

δεν είναι αναςφάλιςτθ (ωσ προκφπτει από τθν ανωτζρω 

ειςιγθςθ τθσ Υπεφκυνθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ΚΕΦΙΑΡ 

του Γ.Ν. Χαλκίδασ). Ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ υπαγωγισ τθσ ςτον κατάλογο ωφελουμζνων 
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τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

4 
ΓΕΦ/01/05/ 

15.03.2018 
 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζχουν προςκομιςτεί: 

1.Αίτθςθ ςυμμετοχισ  

2.Υπεφκυνθ διλωςθ  

3.Αντίγραφο ταυτότθτασ  

4.Αντίγραφο ΑΜΚΑ  

5.Ιατρικι γνωμάτευςθ για το είδοσ του θλεκτροκίνθτου 

αμαξιδίου  

6.Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ  

7.Βεβαίωςθ από το γραφείο πρόνοιασ του οικείου διμου που 

να πιςτοποιεί τθ λιψθ προνοιακοφ επιδόματοσ παραπλθγίασ 

ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ ωσ αναςφάλιςτοσ.  

 

Υποβλικθκε γνωςτοποίθςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ΚΕΡΑ 

ςτθν οποία αναγράφεται ωσ φορζασ αςφάλιςθσ το ΙΚΑ.  

 

Υποβλικθκε θ αρ. 151/15-03-2018 ειςιγθςθ τθσ Υπεφκυνθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ΚΕΦΙΑΡ του Γ.Ν. Χαλκίδασ ςτθν 

οποία δθλϊνεται ότι ο αιτϊν διακζτει φορζα αςφάλιςθσ. 

 

Ο αιτϊν δεν υπζβαλε πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και δεν 

είναι αναςφάλιςτοσ. Ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον κατάλογο ωφελουμζνων 

τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

5 
ΓΕΦ/01/06/ 

16.03.2018 
 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζχουν προςκομιςτεί: 

1.Αντίγραφο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ  

2.Αντίγραφο ΑΜΚΑ  

3.Βεβαίωςθ από το γραφείο πρόνοιασ του οικείου διμου που 
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να πιςτοποιεί τθ λιψθ προνοιακοφ επιδόματοσ παραπλθγίασ 

ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ ωσ αναςφάλιςτοσ.  

 

Υποβλικθκε γνωςτοποίθςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ΚΕΡΑ 

ςτθν οποία αναγράφεται ωσ φορζασ αςφάλιςθσ το ΙΚΑ. 

Υποβλικθκε υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ ςτθν οποία 

δθλϊνει ότι είναι αςφαλιςμζνοσ και λαμβάνει εξωιδρυματικό 

επίδομα από τον ΟΑΕΕ. 

 

Ο αιτϊν δεν υπζβαλε πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και δεν 

είναι αναςφάλιςτοσ. Ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον κατάλογο ωφελουμζνων 

τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

6 
ΓΕΦ/01/09/ 

19.03.2018 
645067232 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι: 

1.Δεν ζχει προςκομιςτεί βεβαίωςθ οικείου διμου που να 

πιςτοποιεί τθν λιψθ προνοιακοφ επιδόματοσ παραπλθγίασ 

ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ ωσ αναςφάλιςτοσ, αλλά θ 

10650/19-03-2018 βεβαίωςθ του Τμιματοσ Εφαρμογισ 

Ρρογραμμάτων Κοινωνικισ Ρροςταςίασ τθσ Δ/νςθ 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Χαλκιδζων θ οποία 

πιςτοποιεί ότι ο αιτϊν λαμβάνει επίδομα βαριάσ αναπθρίασ. 

2.Η γνωςτοποίθςθ Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από ΚΕΡΑ που 

μασ ζχει προςκομιςτεί δεν αναφζρει ζνδειξθ παραπλθγίασ 

ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ.  

 

Ο αιτϊν δεν πιςτοποίθςε, βάςει τον υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν, ότι πάςχει από πλιρθ ι ατελι τετραπλθγία 

ι παραπλθγία με ποςοςτό αναπθρία άνω του 67% και ωσ εκ 

τοφτου δεν τθροφνται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον 

κατάλογο ωφελουμζνων τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν αρ. 548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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7 
ΓΕΦ/01/10/ 

19.03.2018 
ΑΑ809868 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι: 

1. Σφμφωνα με τθν από 21/03/2018 γνωμάτευςθ τθσ 

ορκοπεδικοφ του Γ.Ν. Χαλκίδασ κασ Αγγελικισ Γιϊτα και τθν 

από 21/3/2018 γνωμάτευςθ του οφκαλμιάτρου, Δ/ντοφ ΕΣΥ, 

του ΓΝ Χαλκίδασ κου Ρυκαγόρα Χριςτοφορίδθ θ αιτοφςα ζχει 

ανάγκθ αναπθρικοφ χειροκίνθτου αμαξιδίου. 

2. Σφμφωνα με τθν γνωςτοποίθςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ 

ΚΕΡΑ και τθν αρ. 10746/19.03.2018 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθ 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν/ Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ του Διμου Χαλκιδζων θ αιτοφςα 

πάςχει από βαρία νοθτικι υςτζρθςθ με ΔΝ<20. Η 

υποβλθκείςα από 27/03/2018 γνωμάτευςθ του ψυχιάτριου, 

του ΓΝ Χαλκίδασ κου Δθμθτρίου Τριανταφυλλίδθ αναφζρεται 

ςε ανάγκθ θλεκτροκίνθτου αμαξιδίου χωρίσ να πιςτοποιείται 

θ δυνατότθτα χριςθσ του από τθν αιτοφςα. 

 

Σφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ οι αιτοφντεσ οφείλουν να 

προςκομίςουν γνωμάτευςθ προσ τθ Δομι Γζφυρα από 

Νοςοκομειακό ι Εξω-νοςοκομειακό Ιατρό (Ορκοπεδικό ι 

Νευροχειροφργο ι Νευρολόγο) για το είδοσ του 

θλεκτροκίνθτου αμαξιδίου που χριηουν ανάγκθσ και ιατρικζσ 

γνωματεφςεισ Οφκαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου που κα 

πιςτοποιοφν τισ φυςιολογικζσ αντιδράςεισ όραςθσ, ακοισ και 

Ψυχιάτρου-Νευρολόγου που κα πιςτοποιοφν τθν ςωματικι 

και τθν πνευματικι ικανότθτα χειριςμοφ του θλεκτροκίνθτου 

αμαξιδίου.Η γνωμάτευςθ τθσ ορκοπεδικοφ αναφζρει ότι θ 

αιτοφςα χριηει παροχισ χειροκίνθτου αμαξιδίου και οι 

γνωματεφςεισ του οφκαλμιάτρου και του ψυχιάτρου δεν 

πιςτοποιοφν τθν ςωματικι και τθν πνευματικι ικανότθτα 

χειριςμοφ θλεκτροκίνθτου αμαξιδίου.Ωσ εκ τοφτου δεν 

τθροφνται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ τθσ αιτοφςασ ςτον 

κατάλογο ωφελουμζνων τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν αρ. 548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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8 ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
ΓΕΦ/00/02/ 

13.03.2018 
Ρ 545320 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζχουν προςκομιςτεί: 

1.Αντίγραφο ΑΜΚΑ  

2.Βεβαίωςθ από το γραφείο πρόνοιασ του οικείου διμου 

περί λιψθσ προνοιακοφ επιδόματοσ παραπλθγίασ ατελοφσ ι 

πλιρουσ τετραπλθγίασ ωσ αναςφάλιςτοσ.  

 

Στθν από 13/03/2018 Ιατρικι γνωμάτευςθ του ειδικοφ 

νευρολόγου κ. Φαρδθ Βαςιλείου δεν αναγράφεται το είδοσ 

του θλεκτροκίνθτου αμαξιδίου.  

 

Υποβλικθκε γνωςτοποίθςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ΚΕΡΑ 

ςτθν οποία αναγράφεται ωσ φορζασ αςφάλιςθσ το ΙΚΑ.  

Υποβλικθκε υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ ςτθν οποία δεν 

δθλϊνεται ότι ο αιτοφντασ είναι αναςφάλιςτοσ. 

 

Ο αιτϊν δεν υπζβαλε πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και δεν 

είναι αναςφάλιςτοσ. Ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ υπαγωγισ τθσ ςτον κατάλογο ωφελουμζνων 

τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

9 ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΓΕΦ/02/01/ 

19.03.2018 
Ν 482828 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι: 

1. Δεν ζχει προςκομιςτεί βεβαίωςθ από το γραφείο πρόνοιασ 

του οικείου διμου που να πιςτοποιεί τθ λιψθ προνοιακοφ 

επιδόματοσ παραπλθγίασ ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ 

ωσ αναςφάλιςτοσ.  

2. Σφμφωνα με τθ γνωςτοποίθςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ 

ΚΕΡΑ ςτθν οποία αναφζρεται αςφαλιςτικόσ φορζσ το ΙΚΑ και 

τισ αρ. 745/10.09.93 και 426/4.7.2002 αποφάςεισ Διευκυντι 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμάτασ περί καταβολισ επιδόματοσ 

παραπλθγίασ από τον παραπάνω φορζα, προκφπτει ότι ο 

αιτϊν δεν είναι αναςφάλιςτοσ. 



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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Ο αιτϊν δεν υπζβαλε πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και δεν 

είναι αναςφάλιςτοσ. Ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον κατάλογο ωφελουμζνων 

τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

10 ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
ΓΕΦ/04/01/ 

19.03.2018 
Ξ 980815 

ΜΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 

  

Μετά από ζλεγχο των υποβλθκζντων ςτοιχείων 

διαπιςτϊκθκε ότι: 

1.Δεν ζχει προςκομιςτεί βεβαίωςθ από το γραφείο πρόνοιασ 

του οικείου διμου που να πιςτοποιεί τθ λιψθ προνοιακοφ 

επιδόματοσ παραπλθγίασ ατελοφσ ι πλιρουσ τετραπλθγίασ 

ωσ αναςφάλιςτοσ.  

2. Η αρικμ. ΦΑ/40δ/14431/24.01.2018 απόφαςθ του 

Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικϊν 

Υπθρεςιϊν Ραιδείασ Ακλθτιςμοφ και Ρολιτιςμοφ του Διμου 

Καρπενθςίου που προςκομίςτθκε, αναφζρει ότι ο αιτϊν 

λαμβάνει από 20-09-2017 επίδομα τετραπλθγικϊν - 

παραπλθγικϊν ζμμεςα αςφαλιςμζνων του Δθμοςίου.  

3. Βάςει του εκκακαριςτικοφ που προςκομίςτθκε ο αιτϊν δεν 

τθρεί τα ειςοδθματικά κριτιρια τθσ πρόςκλθςθσ (4.512€ για 

μονοπρόςωπα νοικοκυριά με προςαφξθςθ 50% για το ςφηυγο 

και για κάκε παιδί από 14 ζωσ 24 ετϊν και με 30% για κάκε 

παιδί μζχρι 13 ετϊν για το φορολογικό ζτοσ 2016). 

  

Ο αιτϊν δεν υπζβαλε πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν, δεν 

είναι αναςφάλιςτοσ και δεν τθρεί τα ειςοδθματικά κριτιρια 

τθσ πρόςκλθςθσ. Ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι 

προχποκζςεισ υπαγωγισ του ςτον κατάλογο ωφελουμζνων 

τθσ δράςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρ. 

548/27-02/2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
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