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Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής

Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 215

1.  Τίθεται  σε  εφαρμογή  εντός  του  Φεβρουαρίου  2018  πιλοτική διαδικασία  απονομής 

προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων  και  τα  Κέντρα  Πιστοποίησης  Αναπηρίας,  μέσω ηλεκτρονικής  διαδικασίας 

αξιολόγησης  της  αναπηρίας  και  απονομής  της  προνοιακής  παροχής,  με  παράλληλη 

προσθήκη,  στη  σημερινή  εκτίμηση  της  αναπηρίας,  δεδομένων  για  τις  καθημερινές 

δραστηριότητες του  ατόμου με αναπηρία.

2.  Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, εφαρμόζεται 

και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή 

τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. 

3. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας της παρ.1 είναι ο Οργανισμός Γεωργικών 

Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τα κατά τόπον αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 

του  ν.3863/2010.  Η  καταβολή  των  προνοιακών  παροχών  σε  χρήμα  για  τα  άτομα  με 

αναπηρία  διενεργείται  από  τον  Οργανισμό  Γεωργικών  Ασφαλίσεων.  Οι  αναγκαίες 

πιστώσεις  μεταφέρονται  από  τον  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  στον 

προϋπολογισμό  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτό επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

4. Με κοινές αποφάσεις  των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται η 

διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διαβίβασης και αξιολόγησης της αίτησης, ο τρόπος 

συνυποβολής  δικαιολογητικών  εφόσον  προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  οι 

αρμόδιες  υπηρεσίες  υλοποίησης  της διαδικασίας και  οι  αρμοδιότητές  τους,  τα Κέντρα 

Πιστοποίησης Αναπηρίας που συμμετέχουν, η διαδικασία εντός των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας,  για την εκτίμηση της δυνατότητας   των ατόμων με αναπηρία να  φέρουν σε 

πέρας δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της καθημερινής τους ζωής,  ο χρόνος και ο 

τρόπος καταβολής των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο ζήτημα λεπτομερειακού 

ή τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος.

5.  Συνίσταται  στην  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  Κοινωνικής  Ασφάλισης  Α.Ε.  (Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) και λειτουργεί στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

πληροφοριακό  σύστημα  διαχείρισης  και  απονομής  προνοιακών  παροχών το  οποίο 



διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρ.4 ν.4445/2016 και τα Κέντρα Πιστοποίησης 

Αναπηρίας του ν.3863/2010. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και 

της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα 

και  η  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,  Ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας  για  την  τήρηση  και  επεξεργασία  των  δεδομένων  του  πληροφοριακού 

συστήματος  ορίζεται  ο  Πρόεδρος  ΔΣ  και  Διοικητής  του  Οργανισμού  Γεωργικών 

Ασφαλίσεων ο οποίος ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη διαχείριση των 

δεδομένων αυτών.

6.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  καθορίζονται:  α.  οι  τεχνικές  και  λειτουργικές  απαιτήσεις  του 

πληροφοριακού  συστήματος  β.  ζητήματα  διασύνδεσης  και  διαλειτουργικότητας  του 

πληροφοριακού  συστήματος  με  άλλα  πληροφοριακά  συστήματα,  γ.  οργανωτικά  και 

τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του 

παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, 

ασφάλεια  επικοινωνιών,  εμπιστευτικότητα,  και  δ.  κάθε  άλλο  θέμα  σχετικό  με  την 

ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.


