
Ο πανελλήνιος σύλλογος 
«Φροντίδα» τονίζει τη σημα-
σία της φροντίδας σε μεγά-
λους και παιδιά, φροντίζο-
ντας για την πρόληψη, ενη-
μέρωση και συμπαράσταση 
σε θέματα ψυχικής υγείας.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φροντίδα δημιούργη-
σε πρωινά και απογευματινά τμήματα, δωρεάν για τα 
μέλη μας, τα οποία περιλαμβάνουν: • Ειδική Αγωγή 
• Λογοθεραπεία • Εργοθεραπεία • Ψυχοεκπαίδευ-
ση • Φυσιοθεραπείες • Δημιουργική Απασχόληση • 
Εικαστικά • Μουσικοθεραπεία • Μουσική • Συμβου-
λευτική Γονέων • Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις • 
Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών 
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Από την 1.1.2019 ανατί-
θεται στον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομά-
των και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 
η αρμοδιότητα χορή-

γησης προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπη-
ρία, του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και 
του επιδόματος ομογενών προσφύγων. Μέχρι τις 
31.12.2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονταν 
από τους Δήμους. Αιτήσεις που υποβάλλονται έως 
τις 31.12.2018 και εκκρεμούν κατά την 1.1.2019 σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, 
εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.
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Η σεξουαλικότη-
τα και η αναπηρία 
είναι η σεξουαλι-
κή συμπεριφορά 
και οι πρακτικές 
των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν μια σειρά από σε-
ξουαλικές επιθυμίες και διαφέρουν με τον τρόπο που 
επιλέγουν να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους.
Συνήθως, τα άτομα με αναπηρίες στερούνται σεξου-
αλικής διαπαιδαγώγησης που θα βοηθούσε στη σε-
ξουαλική τους ζωή.
Αυτό οφείλεται στην ιδέα ότι τα άτομα με αναπηρίες 
δεν είναι σεξουαλικά ενεργά. 
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Τι αλλάζει το 2019 στα 
προνοιακά επιδόματα

Σεξουαλικότητα και αναπηρία

Όταν ανακοινώνε-
ται στους γονείς, 
ότι το παιδί τους 
γεννήθηκε με Σύν-
δρομο Down, πολ-
λά συναισθήματα 
τους κατακλύζουν, 

όπως το αρχικό σοκ, δυσπιστία, θλίψη, ντροπή, θυ-
μός, ενοχές. Τα συναισθηματικά αυτά στάδια δεν 
έχουν διακριτά όρια και η περίοδος μετάβασης από 
το ένα στάδιο στο άλλο συχνά διαφοροποιείται. Τα 
περισσότερα συναισθήματα δεν εμφανίζονται μόνο 
μία φορά.
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Στάδια ψυχισμού των γονέων 
που έχουν παιδί με Σύνδρομο 
Down & Συμβουλές προς αυτούς
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Όταν ανακοινώνεται στους γονείς, ότι το παιδί τους γεν-
νήθηκε με Σύνδρομο Down, πολλά συναισθήματα τους 
κατακλύζουν, όπως το αρχικό σοκ, δυσπιστία, θλίψη, 

ντροπή, θυμός, ενοχές. Τα συναισθηματικά αυτά στάδια δεν έ-
χουν διακριτά όρια και η περίοδος μετάβασης από το ένα στάδιο 
στο άλλο συχνά διαφοροποιείται. Τα περισσότερα συναισθήμα-
τα δεν εμφανίζονται μόνο μία φορά, καθώς υπάρχουν καταστά-
σεις και κρίσιμες περίοδοι στη ζωή του παιδιού τους, όπως η εί-
σοδος του στο σχολείο. Ας αναφέρουμε τώρα τα συνηθέστερα 
στάδια ψυχισμού των γονέων:

• Σοκ: Οι γονείς περνούν αυτή τη φάση μετά το άκουσμα ότι 
το παιδί τους έχει Σύνδρομο Down. Συνήθως, το αρχικό σοκ 
κυριεύει την μητέρα. 

• Δυσπιστία & Άρνηση: Είναι πολύ πιθανό οι γονείς στην αρ-
χή να κλειστούν στους εαυτούς τους και να αρνούνται να έρ-
θουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Πολλές φορές δεν 
ακούν τι τους λέει ο γιατρός και θέλουν να πιστεύουν πως το 
παιδί τους είναι υγιές. Μια τέτοια αντίδραση, κρατάει για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα και σύντομα οι γονείς έρχονται αντι-
μέτωποι με την πραγματικότητα. 

• Θλίψη: Νιώθουν θλίψη, καθώς δεν θα έχουν το παιδί που ο-
νειρεύονται. Συνήθως, θα εγκαταλειφθεί σύντομα το συναί-
σθημα αυτό. Οι γονείς κατακλύζονται από συναισθήματα α-
παισιοδοξίας. 

• Προστατευτικότητα: Το αίσθημα αυτό είναι μια βασική ενστι-
κτώδης ανταπόκριση και πράξεις, όπως ο συνεχής έλεγχος 
του νεογνού κλπ, συνοδεύουν τους προστατευτικούς γονείς.

• Αποστροφή: Το αίσθημα της αποστροφής είναι κοινό στο 
αρχικό στάδιο, είναι μια ενστικτώδης ανταπόκριση, και πιθα-
νότατα προκύπτει στα αρχικά στάδια, όταν το παιδί που είναι 
διαφορετικό με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να φροντι-
στεί καταλλήλως από την κοινωνία. 

• Ανεπάρκεια & Ντροπή: Για πολλούς γονείς, η γέννηση παι-
διού με Σύνδρομο Down είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την 

αυτοεκτίμηση τους. Είναι πιο έντονο όταν δεν έχουν άλλα παι-
διά και μπορεί να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα.

• Θυμός: Ο θυμός αυτός μπορεί να εκδηλωθεί εναντίον των 
γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, της οικογένειας ή 
και των φίλων. Βρίσκονται σε μια κατάσταση, την οποία δεν 
μπορούν να αλλάξουν.

• Ενοχές: Οι μητέρες συχνά νιώθουν ενοχές που απέκτησαν 
παιδί με Σύνδρομο Down, για το λόγο ότι είναι αυτές που κυ-
οφόρησαν το παιδί. 

 

Συμβουλές προς τους γονείς
Με το πέρασμα της αρχική περιόδου, οι περισσότεροι γονείς 

ανταποκρίνονται θετικά και ικανοποιητικά στην ανατροφή του 
παιδιού τους, που έχει Σύνδρομο Down. Ο κάθε γονιός βρίσκει 
το δικό του τρόπο να αποδεχθεί τα συναισθήματα και τις δυσκο-
λίες του. Αν και δεν υπάρχει γρήγορη και ανώδυνη προσαρμογή, 
φαίνεται ότι κάποιες ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν. 

• Όταν ο χρόνος κυλά: Στην αρχή, ενώ όλα φαίνονται δύσκο-
λα, ο χρόνος έχει δείξει ότι οι γονείς προσαρμόζονται στα νέα 
δεδομένα. Τα έντονα συναισθήματα αρχίζουν και μειώνονται, 
και τα γεγονότα και οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται αποτε-
λεσματικότερα. Οι γονείς βρίσκουν την εσωτερική δύναμη, 
τόσο από τους γύρω τους, όσο και από το παιδί τους. 

• Εκδήλωση συναισθημάτων: Πρέπει να προσπαθήσουν να 
μη κλείνονται και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους. 
Να συζητάνε για ότι τους απασχολεί. Πολλοί άντρες, νιώθουν 
πως πρέπει να είναι «οι δυνατοί», βάζοντας τον εαυτό τους σε 
στρες, χωρίς να επιτρέπουν συναισθηματικά ξεσπάσματα. 

• Συνάντηση με άλλους γονείς: Είναι μια καλή εμπειρία να συ-
ναναστρέφονται με γονείς παιδιών με Σύνδρομο Down. Με 
αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθούν και θα ανακαλύψουν και 
άλλες εμπειρίες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όμως, καθώς μπο-
ρεί να παρουσιαστούν δυσκολίες. Οι γονείς μπορεί να ταυτί-
σουν ένα άλλο παιδί με το δικό τους, και να νομίζουν ότι το 
παιδί τους θα γίνει σαν αυτό. Ομάδες γονέων με παιδιά με 
ειδικές ανάγκες μπορεί να αποτελέσουν πηγή ανεκτίμητης υ-
ποστήριξης. 

  Στάδια ψυχισμού των γονέων που έχουν παιδί με Σύνδρομο    Down & Συμβουλές προς αυτούς

Βίκυ Κωνσταντοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός της Φροντίδας

v.konstantopoulou@frodida.gr
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  Στάδια ψυχισμού των γονέων που έχουν παιδί με Σύνδρομο    Down & Συμβουλές προς αυτούς

Η σεξουαλικότητα και η αναπη-

ρία είναι η σεξουαλική συμπεριφο-

ρά και οι πρακτικές των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έ-

χουν μια σειρά από σεξουαλικές ε-

πιθυμίες και διαφέρουν με τον τρό-

πο που επιλέγουν να εκφράσουν τη 

σεξουαλικότητά τους.

Συνήθως, τα άτομα με αναπη-

ρίες στερούνται σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που θα βοηθούσε στη σε-

ξουαλική τους ζωή.

Αυτό οφείλεται στην ιδέα ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι σεξουαλι-

κά ενεργά. Παρόλο που μερικά άτομα με ειδικές ανάγκες είναι σεξουαλικά 

μη ενεργά, είναι λάθος να γενικεύουμε.

Πολλοί άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν έχουν δικαιώματα και προνόμια 

να έχουν συντροφικότητα και σχέσεις.

Για τις σωματικές αναπηρίες που εμποδίζουν τη σεξουαλική λειτουργία 

ενός ατόμου, όπως η βλάβη του νωτιαίου μυελού, υπάρχουν μέθοδοι που 

βοηθούν όπου χρειάζεται.

Ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να απολαμβάνει το σεξ με τη βοήθεια παι-

χνιδιών φύλου και φυσικών βοηθημάτων (όπως τροποποιήσεις κρεβατιού), 

με την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή μέσω 

υπηρεσιών που παρέχονται από ειδικευμένο σεξουαλικό εργαζόμενο.

Σεξουαλικότητα 
και αναπηρία

Γιώργος Καραδάκης,  

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής της Φροντίδας

g.karadakis@frodida.gr

• Επανένταξη στο κοινωνικό περίγυρο: Συναισθήματα ντροπής οδηγούν πολ-
λά ζευγάρια στην απομάκρυνση από το κοινωνικό περίγυρο. Οι γονείς πρέπει 
να προσπαθήσουν να αρχίσουν πάλι μια φυσιολογική ζωή.

• Ενασχόληση με παλιές συνήθειες: Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, στις οποί-
ες οι γονείς εμπλέκονταν πριν τη γέννηση του παιδιού τους, καλό θα ήταν να 
συνεχιστούν. 

• Να ζείτε το παρόν: Είναι σύνηθες φαινόμενο οι γονείς να ρωτούν για την εκ-
παίδευση των παιδιών τους, την εργασιακή αποκατάσταση τους. Πρέπει οι γο-
νείς να είναι ήρεμοι και να αντιμετωπίζουν το κάθε θέμα που προκύπτει στην 
κατάλληλη χρονική περίοδο. 

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται 
στην αγάπη και στην προσφορά του 
κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του 
στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο φύ-
λαξης και αποκατάστασης  παιδιών με 
ειδικές ικανότητες. Σε αυτή την προ-
σπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και 
οι εθελοντές μας, που με τη δική τους 
προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο 
έργο μας.

Προϋποθέσεις και προφίλ 
εθελοντή

Εθελοντής μπορεί να γίνει οποιοσ-
δήποτε έχει την «ανάγκη» και τη διά-
θεση να προσφέρει στον συνάνθρωπο 
του. Εθελοντές μπορούν να γίνουν 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας 
(ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί, Λογοθεραπευτές, κα.), καθημερι-
νοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να 
προσφέρουν και να δώσουν αγάπη και 
φροντίδα. 

Πως μπορώ να βοηθήσω
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου ση-

μαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, 
καθώς απασχολούνται σε όλες τις δρά-
σεις μας και καλύπτουν βασικές ανά-
γκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν 
από επαγγελματίες. Ανάλογα με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε 
περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελο-
ντές μας, φυσικά πάντα με τη διαθεσι-
μότητα και την επιθυμία τους.

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, 
που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθε-
λοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει 
μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το 
χρόνο που μπορεί να διαθέσει.
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Τι αλλάζει το 2019 στα    προνοιακά επιδόματα

Α πό την 1.1.2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) η αρ-
μοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτομα 

με αναπηρία, του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και του 
επιδόματος ομογενών προσφύγων.

Μέχρι τις 31.12.2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονταν α-
πό τους Δήμους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31.12.2018 και εκκρε-
μούν κατά την 1.1.2019 σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής 
διαδικασίας, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δή-
μων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδό-
ματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται στο υφιστάμενο πληρο-
φοριακό τους σύστημα και εν συνεχεία τα σχετικά με την πλη-
ρωμή δικαιολογητικά αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υ-
λοποιεί εφεξής την καταβολή της παροχής του επιδόματος ή 
της οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα.

Οι δήμοι υποχρεούνται μέσω της αρμόδιας διεύθυνσής τους 
να παραδώσουν αμελητί με πρακτικό παραλαβής ηλεκτρονικό 
αρχείο καθώς και ακριβές αντίγραφο δικαιούχων προνοιακών 
επιδομάτων, με την αντίστοιχη ανάλυση ποσού ανά επίδομα/
οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου όπως αυτές διαμορφώ-
θηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 2018, στις 
αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ και ανάλογα με τη χωρική 
τους αρμοδιότητα, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο μη-
τρώο δικαιούχων.

Αιτήσεις που θα διεκπεραιωθούν από τους δήμους μέχρι 
31.12.2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμε-
νη κατάσταση θα παραδοθούν, με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρ-
χείο και ακριβές αντίγραφο όπως ανωτέρω, μέχρι τις 15.1.2019, 
προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 
2019, που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών αναπηρι-
κών παροχών των Δήμων υποχρεούται με την έκδοση της πα-
ρούσας να ειδοποιήσει άμεσα εγγράφως τους δικαιούχους που 
μέχρι 31.3.2019 λήγει η ισχύ της γνωμάτευσης της υγειονομι-
κής επιτροπής, για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης 
των παροχών από τον ΟΠΕΚΑ κατά την διαδικασία που προ-
βλέπεται.

Διατροφικό Επίδομα
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, για 

την καταβολή του διατροφικού επιδόματος υποχρεούνται άμε-
σα, να παραδώσουν με πρακτικό παραλαβής στη Δ/νση Αναπη-
ρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων ή στις Περιφε-
ρειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τη χωρική τους αρ-
μοδιότητα, ακριβές αντίγραφο και ηλεκτρονικό αρχείο με τους 

δικαιούχους Διατροφικού επιδόματος, όπως αυτοί διαμορφώ-
θηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Δεκεμβρίου 2018, προ-
κειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο μητρώο δικαιούχων.

Αιτήσεις για χορήγηση διατροφικού επιδόματος, που θα 
διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών 
της χώρας μέχρι 31.12.2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
προαναφερόμενη κατάσταση θα παραδοθούν, με αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο και ακριβές αντίγραφο, όπως ανωτέρω, 
μέχρι τις 15.1.2019, προκειμένου να ενταχθούν στην πληρω-
μή μηνός Ιανουαρίου 2019 που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕ-
ΚΑ. Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των 
εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων 
και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 28.2.2019, ώστε 
εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ ως άνω, προκειμέ-
νου να ενταχθούν στις επόμενες πληρωμές που θα υλοποιη-
θούν από τον ΟΠΕΚΑ. Οι σχετικοί φάκελοι και όλο το φυσικό 
αρχείο με τους δικαιούχους της 31.12.2018, τηρούνται από 
τους καθ’ ύλην αρμόδιους Δήμους και τις αρμόδιες για το δι-
ατροφικό επίδομα Δ/νσεις των Περιφερειών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα για την τήρηση αρχείων νομοθεσία, με δυνατότητα 
πρόσβασης και διάθεσής τους σε εξουσιοδοτημένους υπαλ-
λήλους του ΟΠΕΚΑ, μετά από σχετική αίτησή τους στο Δήμο 
ή στη Διεύθυνση της Περιφέρειας.

 
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας 
αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών 
παροχών

Από την 1.1.2019 και εφεξής, αιτήσεις για τη χορήγηση προ-
νοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα, για τη συνέχιση κα-
ταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνω-
μάτευση της υγειονομικής επιτροπής, καθώς και αιτήσεις επι-
δείνωσης της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, πραγμα-
τοποιούνται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των 
Δήμων ή των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κα-
τοικίας του αιτούντα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ως εξής: Οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Ο-
ΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων γνωρίζοντας τον 
ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτό-
τητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους ή 
σε περίπτωση που είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, τα α-
ντίστοιχα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα) και ένα αντί-
γραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαι-
ούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Σε περίπτωση 
αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου του ατόμου, η αίτηση δύνα-
ται να υποβάλλεται μέσω άλλου προσώπου (γονέας, εκπρόσω-
πος, πληρεξούσιος, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει 
γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών 
ανάπηρων τέκνων) προσκομίζοντας, εκτός των ανωτέρω δικαι-
ολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και 
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

Βήμα 1: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ ή των 
κέντρων κοινότητας των Δήμων καταχωρεί στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της αίτησης τον ΑΜΚΑ του αιτούντα και εμφανίζο-
νται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από 
την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και της ασφαλι-
στικής ικανότητας που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Τα στοιχεία 
που λείπουν συμπληρώνονται στην πλατφόρμα από τον εξου-
σιοδοτηθέντα υπάλληλο κατά δήλωση του αιτούντα. Σε περί-
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πτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και 
του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει 
σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να διορθώσει τα στοι-
χεία στη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και να προσέλθει εκ νέου 
στον ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας για τη συνέχιση της δι-
αδικασίας υποβολής της αίτησης.

Βήμα 2: Αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πε-
δία ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος επιλέγει, κατόπιν δήλωσης 
του αιτούντα, την επιπλέον παροχή (Αίτημα για εφορία, δελτίο 
στάθμευσης, ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, τέλη κυκλοφορίας, 
δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιμοποιη-
θεί η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής.

Βήμα 3: Στη συνέχεια ο αιτών δηλώνει το προνοιακό αναπη-
ρικό επίδομα που αιτείται καθώς και επί πλέον πληροφοριακά 
στοιχεία που αφορούν στον αιτούντα, όπως ασφαλιστική κατά-
σταση, διάστημα απουσίας στο εξωτερικό, διάστημα νοσηλείας 
– περίθαλψης σε ιδρύματα, ποσό σύνταξης ή επιδόματος που 
ενδεχομένως λαμβάνει από ασφαλιστικό φορέα, εργασιακή κα-
τάσταση. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των δηλωθέντων 
στοιχείων από τον εξουσιοδοτηθέντα υπάλληλο και επιλέγο-
ντας «έλεγχος και αποθήκευση» εμφανίζεται μήνυμα προκει-
μένου να ελεγχθούν οι επισημάνσεις στις οποίες αναφέρονται 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει 
ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του. Ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος 
ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών και επιλέγο-
ντας εκ νέου «έλεγχο και αποθήκευση» προχωρά στην οριστική 
υποβολή της αίτησης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ε-
νημερώνει τον αιτούντα ότι έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει 
στον ΟΠΕΚΑ κάθε μεταβολή των στοιχείων του, την απουσία 
στο εξωτερικό, την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων 
ασφαλιστικού φορέα, τη λήψη σύνταξης ή επιδόματος από α-
σφαλιστικό φορέα ή νοσηλεία του σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή 
περίθαλψη σε προνοιακό ίδρυμα. Σε περίπτωση που μετά την 
οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης ο αιτών πληροί 
τις προϋποθέσεις χορήγησης της προνοιακής αναπηρικής πα-
ροχής σε χρήμα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχεί-
ων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση 
γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Απο-
δεκτή». Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, με 
αναγραφή των λόγων απόρριψης αυτόματα από το σύστημα 
στα σχετικά πεδία της αίτησης. Οι αιτήσεις, οι οποίες κατά την 
ηλεκτρονική διαδικασία συμπλήρωσής τους, έγιναν «Αποδε-
κτές» ή «Μη Αποδεκτές» δύνανται να τροποποιούνται από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ, εφόσον οι αιτούντες 
προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός διμήνου α-
πό την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ηλεκτρονικός φάκελος
Με την οριστική υποβολή της αίτησης που έχει γίνει «Απο-

δεκτή» δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ 
ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον ΑΜΚΑ του αιτούντος 
και του αποδίδεται κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω του οποί-
ου δύναται να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας πι-
στοποίησης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές 
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. β. Το 
πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται με το σύστη-
μα «Ηλεκτρονικών ραντεβού – eRDV» της εταιρίας «Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) 
και προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του 
αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας 
πάθησής του βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση 

στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και των τυ-
χόν δευτερευουσών παθήσεων από τις οποίες πάσχει ο αιτών.

Με βάση τις ανωτέρω διαγνώσεις και τα αποτελέσματα των 
ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθη κε ο αιτών, ο θερά-
πων ιατρός της κύριας πάθησής του συμπληρώνει ηλεκτρονι-
κά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τον Γενικό Εισηγητικό Φάκε-
λο Παροχών Αναπηρίας ή και τον ανά πάθηση προβλεπόμενο 
Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας. Εν συνεχεία 
οριστικοποιεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και ο ηλεκτρονικός 
φάκελος αναπηρίας διαβιβάζεται στο ΚΕ.Π.Α. μέσω διασύνδε-
σης των δύο πληροφοριακών συστημάτων. Εάν ο αιτών πάσχει 
από δευτερεύουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας 
πάθησης υποχρεούται να καταχωρήσει ρητά τις ιατρικές ειδι-
κότητες των συνυπαρχουσών παθήσεων στο ειδικό πεδίο του 
Εισηγητικού Φακέλου αρμοδιότητάς του, ώστε ακολούθως να 
συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς των 
δευτερευουσών παθήσεων οι ανάλογοι Εισηγητικοί Φάκελοι 
Παροχών Αναπηρίας.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
οριστικοποίηση του Εισηγητικού Φακέλου από τον θεράποντα 
ιατρό της κύριας πάθησης, αφού προηγουμένως έχουν οριστι-
κοποιηθεί όλοι οι επιμέρους Εισηγητικοί Φάκελοι από τους θε-
ράποντες ιατρούς των συνυπαρχουσών παθήσεων.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος λαμβά-
νει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό 
σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και στη συνέχεια ο αιτών ενημερώνεται 
με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα 
για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονο-
μικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση της αναπηρίας 
του, καθώς και για την υποχρεωτική προσκόμιση στην γραμμα-
τεία του ΚΕ.Π.Α. όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρικού 
του φακέλου σε φυσική μορφή.

Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας 
εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονι-
κό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α, κάνοντας χρήση του 
κωδικού του, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν αποδέχεται το σχε-
τικό αποτέλεσμα, άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών να υποβάλλει ένσταση (ηλεκτρονικά ή 
και στο ΚΕΠΑ) σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.

Η διαδικασία εξέτασης της ένστασής του από δευτεροβάθ-
μια υγειονομική επιτροπή διεκπεραιώνεται κατά τον ίδιο τρόπο 
με την εκτίμηση σε πρώτο βαθμό.

Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίη-
σης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) α-
ποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του 
ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Τι αλλάζει το 2019 στα    προνοιακά επιδόματα
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Η «Φροντίδα», στα πλαίσια των δράσεων 
της διοργανώνει βιωματικά εργαστήρια ευ-
αισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και 
τα άτομα με αναπηρίες. 
Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευ-
μένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινω-

νικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγω-
γούς) και περιλαμβάνει:

• ανάγνωση παραμυθιού,
• παντομίμα,
• ζωγραφική και
• παιχνίδι
με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν την έν-
νοια της διαφορετικότητας και των δυσκο-
λιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ανα-
πηρίες.

Τα εργαστήρια αφορούν παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας, έχουν διάρκεια 90 λεπτών ανά 
τμήμα και είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα α-
φορά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς 
της Αττικής και έχει ξεκινήσει ήδη η υποβο-
λή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχο-

λεία ή εκπαιδευτήρια που θέλουν να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση 
συμμετοχής

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να ενισχυθεί η κατανόηση 
από τους δασκάλους της διαδικασίας διαφοροποίησης στην τάξη 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς, με ει-
δική αναφορά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες.
 
Αυτό το σεμινάριο θα:
•  εξηγήσει τη διαφοροποίηση όσον αφορά το πε-

ριεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν μάθησης.
•  περιγράψει τις δυνατότητες διαφοροποίησης για 

την τόνωση της δημιουργικότητας των εκπαιδευ-
τικών και για την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης για τους μαθη-
τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

•  εντοπίσει τις καλές πρακτικές όσον αφορά την τροφοδότηση της 
ποικιλομορφίας.

•  περιγράψει το σκεπτικό της παράλληλης στήριξης.
•  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα της παράλληλης 

στήριξης.

•  εντοπίσει τα θετικά και τις προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε 
μοντέλο.

•  παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόμενους, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμέ-
νου να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυ-
χοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο 
πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας.

Διάρκεια: 1,5 - 2 ωρών.
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν: 
Δάσκαλοι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κόστος: Δωρεάν
Στρατηγικός Συνεργάτης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κων-
σταντακοπούλου
Παρέχεται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Ώρα έναρξης: Κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε σχολείο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραδάκης Γεώργιος Παναγιώτης, Ψυ-
χολόγος - Ψυχοθεραπευτής πανελλήνιου συλλόγου «ΦΡΟΝΤΙΔΑ».

Κέντρο Φροντίδας

Οπανελλήνιος σύλλογος «Φροντίδα» τονίζει τη σημασία της φροντίδας σε μεγάλους και παιδιά, φρο-
ντίζοντας για την πρόληψη, ενημέρωση και συμπαράσταση σε θέματα ψυχικής υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φροντίδα δημιούργησε πρωινά και απογευματινά τμήματα, δω-

ρεάν για τα μέλη μας, τα οποία περιλαμβάνουν:
• Ειδική Αγωγή • Εικαστικά
• Λογοθεραπεία • Μουσικοθεραπεία
• Εργοθεραπεία • Μουσική
• Ψυχοεκπαίδευση • Συμβουλευτική Γονέων
• Φυσιοθεραπείες • Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις
• Δημιουργική Απασχόληση • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Το πρόγραμμα μας θα απαρτίζουν ο ψυχολόγος μας κος Γιώργος Καραδά-
κης, η κοινωνική λειτουργός μας κα Βίκυ Κωνσταντοπούλου, με τη μουσικο-
θεραπευτική του ιδιότητα ο πρόεδρος του συλλόγου «Φροντίδα» κος Βασιλό-
πουλος Διονύσης, καθώς και η επιστημονική ομάδα του Συλλόγου Φροντίδα.
Στόχοι μας μέσα από το πρόγραμμα είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική γονέων και 
η καλλιέργεια και εκπαίδευση των γνωστικών και ψυχικών λειτουργιών των παιδιών.
Σε μια εποχή που η έννοια της φροντίδας, λοιπόν, θεωρείται πολυτέλεια ο σύλλογος «Φρο-
ντίδα» βάζει ένα λιθαράκι ακόμα στο να αποδείξει το αντίθετο, πως πέρα του ζην υπάρ-
χει το ευ ζην και είναι δικαίωμα όλων μας.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο τη-
λέφωνο 2104908631 είτε στο email info@frodida.gr.

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε θέματα μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το νέο έτος ξεκίνησε 
και η κοπή της βασιλό-
πιτας ήταν η πρώτη εκ-
δήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στον Σύλλογο 
Φροντίδα για το 2019!
Η ομάδα του Συλλόγου 
Φροντίδα έκοψε την 
βασιλόπιτά της, την Τε-
τάρτη 23 Ιανουαρίου σε 
έναν νέο πολύ όμορφο, 
ευχάριστο και ζεστό πε-
ριβάλλον, στο «Κέντρο 
Φροντίδας».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διονύσης Βασιλόπουλος, εύχεται ειρήνη, αγάπη, ευτυχία 
και δημιουργία για όλον τον κόσμο και προπάντων ευκαιρίες για τα παιδιά, τα δικά μας 
παιδιά.
Ο Σύλλογος Φροντίδα εύχεται Καλή Χρονιά και ευτυχισμένο το 2019 σε όλο τον κόσμο!

Τα Εκπαιδευτήρια Στέγκα στη Φροντίδα

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού των Εκ-
παιδευτηρίων Στέγκα από το Κερατσίνι, βρέθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου 
Φροντίδα για να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη 
Διαφορετικότητα και τα ΆμεΑ από την κοινωνική λειτουργό, κυρία Βίκυ Κων-
σταντοπούλου και τον ψυχολόγο της Φροντίδας, κύριο Γιώργο Καραδάκη.
Με μεγάλη χαρά και εμφανή την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα συ-
γκεκριμένα ζητήματα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα. Αρ-
χικά έγινε ανάγνωση παραμυθιού με θέμα τα άτομα με αναπηρίες και έγρα-
ψαν το όνομά τους με τη μέθοδο Braille. Τα παιδιά κατανόησαν τις δυσκο-
λίες που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ΑμεΑ μέσα από Παντομίμα, ζωγραφική 

με το στόμα και άλλες σχετι-
κές δραστηριότητες.
Στο τέλος δόθηκε Τιμητική 
Διάκριση στα παιδιά από τον 
πρόεδρο του Συλλόγου, κύ-
ριο Διονύσιο Βασιλόπουλο.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα 
Εκπαιδευτήρια Στέγκα, αρ-
χικά για την παρουσία τους 
και το ενδιαφέρον τους, αλλά 
και για την οικονομική ενί-
σχυση που έκαναν για τις οι-
κογένειες που στηρίζει ο σύλ-
λογός μας.

Κοπή πίτας 2019
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Εάν θέλετε να μας ενισχύσετε για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Και αν ενωθούμε όλοι 
μαζί, θα τα καταφέρουμε. Τρόποι οικονομικής ενίσχυσης: α) Ταχυδρομική επιταγή προς όφελος του Συλλόγου. Διεύθυνση αποστολής: Τ.Κ. 18233 - 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης  β) Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη του δωρητή στα γραφεία του Συλλόγου. Σύλλογος Φροντίδα - Ί, Δραγούμη 5,  Τ.Κ. 
18233 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης  γ) Κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου Eθνική Τράπεζα IBAN: GR2001101930000019329602064 
                                                                                                                                        EUROBANK IBAN: GR9102600130000830200949346
Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλέφωνο: 210-4908631, προκειμένου να αποστέλεται απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Estee Lauder

Την Παρασκευή, 7η Δεκεμβρίου 2018, η εταιρεία καλλυντικών 
Estee Lauder, διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της, και 
φιλοξένησε και φέτος την Φροντίδα. Όσοι βρέθηκαν εκεί μπόρε-
σαν να αγοράσουν χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα είδη που κατα-
σκεύασαν οι εθελοντές και τα παιδιά μας και να προμηθευτούν τα 
καινούρια ημερολόγια της Φροντίδας για το 2019. Ευχαριστούμε 
θερμά την εταιρεία Estee Lauder για την φιλοξενία και όλους όσοι 
μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Τo Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 
και την Κυριακή 2η Δε-
κεμβρίου 2019, το Politia 
Tennis Club, διοργάνωσε 
το Christmas Market, και 
φιλοξένησε και φέτος την 
Φροντίδα. Όσοι βρέθηκαν 
εκεί μπόρεσαν να αγορά-
σουν χειροποίητα Χριστου-
γεννιάτικα είδη που κατα-
σκεύασαν οι εθελοντές και 
τα παιδιά μας και να προ-
μηθευτούν τα καινούρια 
ημερολόγια της Φροντίδας 
για το 2019. Ευχαριστούμε 
θερμά το Politia Tennis 
Club για την φιλοξενία και 
όλους όσοι μας τίμησαν με 
την παρουσία τους.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην Politia Tennis Club


