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ΘΕΜΑ : ΚΕΝΤΡΑ  ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ-ΗΦ)  

ΓΙΑ ΑμεΑ    

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

Α) Ότι ορισμένα Κέντρα Διημέρευσης  - Ημερήσιας Φροντίδας  τυγχάνουν 

χρηματοδότησης, για συγκεκριμένο αριθμό ΑμεΑ , από την Ελληνική Εταιρία 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε που ενεργεί ως Δικαιούχος 

των Πράξεων, στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που 

χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων 

ατόμων»,  που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) . 

 

Β) Ότι  41 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ)  ΑμεΑ, από 

24/2/2012 (Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ) μέχρι 31/12/2012 

εισέπραξαν τα ανάλογα ποσά για  νοσήλιο –τροφείο  . 
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Γ) Ότι  43 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ)  ΑμεΑ ,  έχουν 

υπογράψει  συμβάσεις με  την ΕΕΤΑΑ, ώστε να εισπράξουν το νοσήλιο-  τροφείο   

για το 2014. 

 

Δ)  Την    υπουργ. Απόφ.υπ.αριθμ. 0.18975/οικ.3.313( ΦΕΚ 1683/Β/2010 ) άρθρο 7 

και 11,όπου αναφέρουν αντίστοιχα: «Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

ωφελούμενοι (άμεσα και έμμεσα) δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη Δομή. Για το 

σκοπό αυτό όλοι οι ωφελούμενοι υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση.» και ότι «Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς και Υπηρεσίες, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ωφελούμενοι 

(άμεσα και έμμεσα) δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη Δομή». 

 

 Ε) Ότι  στο  άρθρο  6 της Σύμβασης  για την υλοποίηση της δράσης,  αναγράφεται: 

«α) Ο Ανάδοχος και η/οι Δομή/ες του δε δύνανται να προβούν σε είσπραξη 

οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους (άμεσα ή έμμεσα), ή από τα 

ασφαλιστικά τους ταμεία, ή οποιασδήποτε αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

τους». 

 

ΣΤ) Τον ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012) (άρθρο 10)  «Το νοσήλιο για παραμονή –

ημερήσια φροντίδα, ορίζεται ρητά στο ΠΔ187/Α/2005 (ΦΕΚ 231) και στην έννοια 

αυτού περιλαμβάνεται όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα 

ΑμεΑ εντός του οριζόμενου, από το ανωτέρω ΦΕΚ, ωραρίου των  οκτώ και άνω των 

οκτώ ωρών αντίστοιχα» και στο  άρθρο 17  « Η χορήγηση του νοσηλίου – τροφείου σε 

όλες τις κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας, με 

τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται διπλή 

παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί».  

 

Ζ) Ότι ο  ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει: α) τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, 

αν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ή β) τους ίδιους τους ασφαλισμένους από τα 

τμήματα παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ, (στις 

περιπτώσεις που τα ΚΔΗΦ δεν έχουν ενεργή σύμβαση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των συμβάσεων, προσκομίζοντας  υπεύθυνη δήλωση από το ΚΔΗΦ όπου το 

αναγράφει ). 

 



3 

 

Η) την  αποφυγή διπλής αποζημίωσης από το ΕΕΤΑΑ και τον ΕΟΠΥΥ για τους 

ίδιους ωφελουμένους- περιθαλπόμενους.  

 

 

Παρακαλούμε:  

 

α)  τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας( ΚΔ-ΗΦ), που  έχουν σύμβαση 

με τον ΕΟΠΥΥ να καταθέτουν στις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ του ΕΟΠΥΥ μία υπεύθυνη 

δήλωση Ν.1599/1986, που θα αναφέρουν ότι «τα ΑμεΑ  που συμπεριλαμβάνονται 

στην κατάσταση του μήνα …….δεν   συμπεριλαμβάνονται ταυτόχρονα στις 

καταστάσεις  που έχουν κατατεθεί στην   Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για το πρόγραμμα ,  που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», 

 

β) τους ίδιους τους ασφαλισμένους,  που προσέρχονται  στα τμήματα παροχών του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ, για να εισπράξουν το 

νοσήλιο-τροφείο (στις περιπτώσεις που τα ΚΔΗΦ δεν έχουν ενεργή σύμβαση και 

μέχρι την ολοκλήρωση των συμβάσεων, )  ή το τροφείο-νοσήλιο των ειδικών 

εκπαιδευτηρίων, ή   αποζημιώσεις για πράξεις θεραπείας ( π.χ. Λογοθεραπεία, 

φυσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση κτλ), να καταθέτουν αντίστοιχα μία 

υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, που θα αναφέρει « ότι ο/η ………………δεν 

συμπεριλαμβάνεται στους ωφελούμενους του προγράμματος για τα ΚΔ-ΗΦ,  που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)». 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Δ.ΚΟΝΤΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦ/ΝΩΝ ΕΟΠΥΥ 

(Μακεδονίας 8 Αθήνα) Τ.Κ.104 33  

Emai:ypad@yyka.gov.gr 
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4. Α.ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΕΔ.& ΑΝΑΠΤ. ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ 

5.Δ/ΝΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

6. Α.Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


