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ΚΩΓΙΚΟ: Δ_11.01 
ΣΙΣΛΟ: ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ηλικίερ 10 έυρ και 50 εηών) 

ΔΚΓΟΗ: 16/16.06.2020                                  ΑΝΑΘΔΩΡΔΙ ΣΗΝ: 15/09.05.2019 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ /-ΣΡΙΑ ΦΟΡΔΩΝ 

1. ΦΟΡΔΑ/ Δπσλπκία ................................................................................................................................. 

   Τπεύζπλνο γηα ην K. Π. ΑκεΑ (Πξόεδξνο Φνξέα)………………..........................................................................    

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ (Κεθαιαία) 

   Oλνκ/κν ...............................................…………………….……………………….…                 

   Όλ. Παηξόο ............................................................................................................. 

   Έηνο γελλήζεσο .................................. (Όριο ηλικίας από 10 έφς 50 εηών)  

   Ολνκαηεπώλπκν Γνλέα ή Κεδεκόλα ……………………..…………………………... 

   Γηεύζπλζε Καηνηθίαο – Πόιε  .................................................................................. 

   Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο ............................................................................................................................. 

   Σειέθσλν επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο & ζε πνηνλ αλήθεη…………………………………………………..  

   Αζθαιηζηηθόο θνξέαο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θαηαζθελσηήο ……………………………………………………. 

   ΑΜΚΑ Καηαζθελσηή/-ηξηαο ΑκεΑ …………………………………………………………………………………….            

3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ-ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ/ΣΡΙΑ 

  α) Καηεγνξία αλαπεξίαο (λ.σ. Νοηη. Αναπηπία, Αςηιζμόρ, Εγκ. Παπάλςζη, Αιζθηηηπιακέρ ή Ψςσοζωμαηικέρ ή Κινηηικέρ ή   Πολλαπλέρ Αναπηπίερ)  

      .......................................................................................................................................................……… 

  β) Ποζοζηό αναπηπίαρ βάζει απόθαζηρ Τγειον/κήρ Δπιηποπήρ (επιζσνάπηεηαι θ/α ηης απόθαζης): ……… 
  γ) Βαξύηεηα θαηαζηάζεσο πγείαο:           Μέηξηα [   ]                νβαξή [   ]                     Πνιύ ζνβαξή [   ]     
  δ) Άιια πξνβιήκαηα πγείαο (πέξα από αλαπεξία) 
       - Αιιεξγία      [   ] 
       - Καξδηνπάζεηα     [   ] 
       - Ιθαλόηεηα όξαζεο:    Καλνληθή   [   ]    Μεησκέλε     [   ] 
       - Ιθαλόηεηα αθνήο:       Καλνληθή   [   ]    Μεησκέλε     [   ] 
       - Ιθαλόηεηα επηθνηλσλίαο               [   ] 
       - Τπάξρεη ιεθηηθή επηθνηλσλία;                  ΝΑΙ [   ]            ΟΥΙ      [   ] 
  ε) Τπάξρνπλ δεξκαηηθά πξνβιήκαηα; Αλ λαη, αλαθέξεηε ιεπηνκεξώο ην πξόβιεκα. 
      .............................................................................................................…………………………………….. 
      …..………………………………………….……………………………………………………………………… 
ζη) Δκθαλίδεη επηιεπηηθέο θξίζεηο;  ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]                            
  δ) Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελα θαηαζθελσηηθά πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη, ζε πνηα έηε; 
      ............................................................................................................…………………………………….. 
      ..……………………………………………………………………………………………………………………  
 ε)  Κάιπςε από εκβνιηαζκνύο   (Απαραιηήηφς επιζσνάπηεηαι φς αποδεικηικό, θφηοανηίγραθο ηοσ 
βιβλιαρίοσ εμβολίφν) :                       Ηπαηίηηδαο Α [   ]            Φπκαηίσζεο [   ]           Σεηάλνπ [   ] 
 ζ) Τπάξρεη κεηαδνηηθό λόζεκα;         ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]                            
  η) Φαξκαθεπηηθή αγσγή          ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]                            
        Δίδνο-νλνκαζία θαξκάθνπ ................................................................................................................... 
        Πνζόηεηεο- Γνζνινγία ......................................................................................................................... 
(ημείφζη : Καηά ηην καηαζκηνφηική περίοδο, ηην εσθύνη για ηην προμήθεια και επάρκεια ηφν θαρμάκφν ηης 

αγφγής ηοσ καηαζκηνφηή, έτει η οικογένειά ηοσ ή ηο Ίδρσμα και ότι η ΠΟΓΚΑμεΑ). 

ηα) Έρεη εηδηθέο παζήζεηο (αθρ. Γηαβήηε, έιιεηςε ελδύκσλ θιπ.)     ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]                            
ηβ) Έρεη αλάγθεο εηδηθήο δηαηξνθήο ιόγσ λνζήκαηνο ή πάζεζεο θαη αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο;   
    .............................................................................................................………………….………………….. 
    ….…………………………...……………………………………………………………………………………… 
ηγ) Μήπσο ν θαηαζθελσηήο έθαλε πξόζθαηα θάπνηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε;       ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]   
ηδ) Σν άηνκν είλαη απηνεμππεξεηνύκελν;        ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]   
     Σεξεί κόλν ηνπ ηνπο όξνπο ηεο αηνκηθήο ηνπ πγηεηλήο (ηοςαλέηα, ξύπιζμα, πλύζιμο δονηιών κλπ);        ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]   
     Μήπσο έρεη αθξάηεηα, ρξεζηκνπνηεί πάλεο ή ππνθέξεη από δπζθνηιηόηεηα;                ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]   
     Μεηαθηλείηαη κε αλαπεξηθό ακαμίδην;                          ΝΑΙ [   ]  ΟΥΙ [   ]                                                                     

 
 
 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 
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4. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΔΙΑ & ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ ΣΟ Κ.Π.ΑμεΑ 

(σμπληρώνεηαι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ, από θεπάπονηα Ιαηπό ή Ιαηπό Νοζοκομείος ή Αγποη. Ιαηπό ή από Ιαηπό 
Αζθαλιζηικού Φοπέα ηος καηαζκηνωηή ή από Ιαηπούρ ηων Ιδπςμάηων πος πεπιθάλπονηαι ηα ΑμεΑ, ώζηε  να 

μπορεί ο σπουήθιος καηαζκηνφηής ΑμεΑ να ζσμμεηάζτει ζηην καηαζκήνφζη. ηην περίπηφζη 
καηαζκηνφηών/ηριών ΑμεΑ με σποκείμενα νοζήμαηα (καρδιολογικά, αναπνεσζηικά, νεσρολογικά κ.α.) 
όπφς αναγράθονηαι ζηην σπ’ αριθμ. ΚΤΑ ΓΙΓΑΓ/Φ.64/346/9011, ΦΔΚ 1856/η.Β’/15.05.2020) θα 
αναθέρονηαι ακριβώς παρακάηφ, όπφς επίζης και η ρηηή και ζύμθφνη γνώμη ηοσ/ηης ιαηρού, 
ζτεηικά με ηη ζσμμεηοτή ηοσς ζηο καηαζκηνφηικό πρόγραμμα)         

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

Τπογραθή & ζθραγίδα ιαηρού  

 

  

                                                                                   ......................................................... 
 

5. ΓΗΛΩΗ ΓΟΝΔΑ- ΚΗΓΔΜΟΝΑ ή ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ή ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ Κ.Π. ΠΟΤ ΔΥΔΙ 

ΟΡΙΣΔΙ   

(ςνςπογπάθεηαι από ηον Ππόεδπο ηος ςλλόγος & ζηα Ιδπύμαηα Κλειζηήρ Πεπίθαλτηρ, εθόζον ςπάπσει) 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη: 

Α. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ εληύπνπ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ /-ΣΡΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ» 

είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη ζπκθσλώ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο  …………………………………….., γηνπ 

κνπ/θόξεο κνπ, ζηηο θαηαζθελώζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Καηαζθελσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΑκεΑ.   

Β.  Ο / Η ……………..……………………… είλαη θαηάιιεινο/-ε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην Καηαζθελσηηθό 

Πξόγξακκα ΑκεΑ, βάζεη θαη ηεο ππνδείμεσο ηνπ/ηεο Ιαηξνύ πνπ ππνγξάθεη παξαπάλσ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ/ηεο, απαιιαζζόκελεο ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ από θάζε επζύλεο πεξί θαηαιιειόηεηαο ζπκκεηνρήο 

ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ θαηαζθελσηή/-ηξηαο.  

Γ.   Γε ζα ζπκκεηέρσ ζηελ θαηαζθήλσζε σο ζπλνδόο ηνπ παηδηνύ κνπ. 

Γ. πλαηλώ, ζηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Κξαηηθνύ Καηαζθελσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΑκεΑ 2020, θαζώο θαη ζηε δηαβίβαζή ηνπο από ηελ 

ΠΟΓΚΑκεΑ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Γελ.Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Φηώρεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ επίζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κξαηηθνύ 

Καηαζθελσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΑκεΑ 2020. 

E. Έιαβα γλώζε γηα ην πεξηερόκελν ηεο Πξόζθιεζεο / Πξνθήξπμεο ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

Καηαζθελσηηθό Πξόγξακκα ΑκεΑ 2020 θαη ηεο ππ’ αξηζκ.πξση.:  Γ11/νηθ.23973/811/18.06.2020 εγθπθιίνπ 

νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελώζεσλ κε ηελ 

ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη  

 επηηξέπσ ξεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ κνπ ζην ΚΠ ΑκεΑ 2020, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα αλσηέξσ, 



σελ.3 από 3 

 αλαιακβάλσ ηελ επζύλε γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείισ λα πξνβώ θαη ηηο δεζκεύζεηο πνπ 

ππνρξενύκαη λα ηεξήζσ, ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ ΚΠ ΑκεΑ 2020 (αηηήζεηο, πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

πξνζέιεπζε, δηακνλή, απνρώξεζε), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ κνπ ζην ΚΠ ΑκεΑ 2020. Ρεηά θαη 

θαηεγνξεκαηηθά, ε ΠΟΓΚΑκεΑ νπδεκία επζύλε θέξεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγήζσ όζα 

πξνβιέπνληαη,  

 είλαη ζε γλώζε κνπ πσο αλεμαξηήησο ηεο έληαμεο ηνπ ηέθλνπ κνπ ζην ΚΠ ΑκεΑ, είλαη πηζαλή ε 

απνρώξεζή ηνπ ζε επόκελα ζηάδηα (πξνζέιεπζε, δηακνλή), εθόζνλ ζπληξέμεη ιόγνο, όπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηα αλσηέξσ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απνρώξεζε θξηζεί αλαγθαία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ζηνλ θαηαζθελσηηθό ρώξν, αλαιακβάλσ ηελ επζύλε γηα ηελ απζεκεξόλ παξαιαβή ηνπ, θαηόπηλ 

απιήο εηδνπνίεζεο από ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ.  

 
Ηκεξνκελία ..............................2020 

Γηα ηε ζεώξεζε ηνπ Γειηίνπ, 

Τπογπαθή Γονέα-Κηδεμόνα 

ή 

Τπογπαθή Πποέδπος-Τπεςθύνος & θπαγίδα 
Ιδπύμαηορ 

Τπογπαθή & θπαγίδα Πποέδπος Φοπέα 

…………………………………………………… …………………………………………………. 

      

                                                                                                               

ΠΡΟΟΥΗ!   
Α) Πληποθοπιακά δεληία ηα οποία δε θέποςν ςπογπαθέρ Γονέα ή Κηδεμόνα και Ιαηπού, καθώρ επίζηρ, 
πληποθοπιακά δεληία ηα οποία δεν είναι επαπκώρ ζςμπληπυμένα και θευπημένα από ηον Ππόεδπο κάθε 
θοπέα-ςλλόγος, δεν θα γίνονηαι αποδεκηά.  
Β) Οι γονείρ, οι κηδεμόνερ και οι ππόεδποι ηυν ιδπςμάηυν (ή οι ςπεύθςνοι πος έσοςν οπιζηεί από ηα 
ιδπύμαηα) θέποςν ζηο ακέπαιο ηην εςθύνη για ηην αλήθεια και ηην ακπίβεια ηυν ζηοισείυν πος 
αναθέπονηαι ζηο πληποθοπιακό δεληίο καηαζκηνυηή/-ηπιαρ. 
Γ) Οι γονείρ, οι κηδεμόνερ, οι ππόεδποι ηυν θοπέυν ή/και οι ςπεύθςνοι ηυν θοπέυν και οι ππόεδποι ηυν 
ιδπςμάηυν (ή οι ςπεύθςνοι πος έσοςν οπιζηεί από ηα ιδπύμαηα) θέποςν ζηο ακέπαιο ηην εςθύνη για ηην  
επιλογή, ενημέπυζη και ηην ποιοηική και ποζοηική επάπκεια ηυν ζςνοδών ηυν ςποτηθίυν 
καηαζκηνυηών. 
Γ) Να πποζεσθεί ιδιαίηεπα ηο θέμα ηηρ ηλικίαρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηο Καηαζκηνυηικό Ππόγπαμμα ΑμεΑ 
πος ππέπει να είναι αςζηηπά μεηαξύ 10 και 50 εηών. (Για ηοςρ ςποτηθίοςρ καηαζκηνυηέρ πος έσοςν 
γεννηθεί ππιν ηο 1970, ηο Πληποθοπιακό Γεληίο θα ζςνοδεύεηαι και από θυηοανηίγπαθο Γεληίος 
Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ ή άλλος δημόζιος εγγπάθος, πος αναγπάθει ηην πλήπη ημεπομηνία γέννηζήρ 
ηοςρ). 
Δ) ύμθυνα με ηον Δςπυπαφκό Κανονιζμό Πποζυπικών Γεδομένυν 2016/679 η ΠΟΓΚΑμεΑ δεζμεύεηαι 
όηι, ηα ανυηέπυ αναθεπόμενα πποζυπικά ζηοισεία θα σπηζιμοποιηθούν αποκλειζηικά από ηην 
Ομοζπονδία, ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ Γεν. Γπαμμαηείαρ Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και Καηαπολέμηζηρ 
ηηρ Φηώσειαρ ηος Τποςπγείος Δπγαζίαρ και Κοινυνικών Τποθέζευν για ηο Καηαζκηνυηικό Ππόγπαμμα 
ΑμεΑ και μόνο ζε όηι αθοπά ηο Κπαηικό Καηαζκηνυηικό Ππόγπαμμα ΑμεΑ 2020, θα θςλασθούν ζε ειδικό 
θςζικό απσείο επί 5εηία για ενδεσόμενο πιθανό έλεγσο απμοδίυν δημόζιυν ςπηπεζιών και καηόπιν θα 
καηαζηπαθούν με καηάλληλα μησανικά μέζα.  


