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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νέα παράταση ως τις 15 Ιουνίου για υποβολή αιτήσεων στην υπηρεσία του Προσωπικού 

Βοηθού - Δικαιούχοι και οι έχοντες εφ όρου ζωής αποφάσεις από Νομαρχιακές Επιτροπές, 

Α.Σ.Υ.Ε, Α.Ν.Υ.Ε. και Α.Α.Υ.Ε. 

Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία 

του Προσωπικού Βοηθού. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δίνεται η δυνατότητα υποβολής 

αιτήσεων και για όσους δεν έχουν αποφάσεις ΚΕΠΑ, αλλά έχουν αποφάσεις εφ όρου ζωής, από 

Νομαρχιακές Επιτροπές, Α.Σ.Υ.Ε, Α.Ν.Υ.Ε. και Α.Α.Υ.Ε..  Αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνο για την 

Α’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος, ενώ στην Β’ φάση και στην καθολική εφαρμογή που θα 

ακολουθήσει, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, θα απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει ως εξής: 

«Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού 

Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία έως τις 15 Ιουνίου 2022, με σκοπό τη διευκόλυνση 

όλων των ενδιαφερομένων. 

Υπενθυμίζεται ότι, όσοι επιθυμούν, μπορούν υποβάλλουν την αίτηση τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  prosopikosvoithos.gov.gr. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ενδιαφερομένων λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και 
παροχή οδηγιών, τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240, αλλά και μέσω 
φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.  

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που 
είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών πριν την σύσταση των 
ΚΕΠΑ, αλλά και από τις Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε. και Α.Α.Υ.Ε., εφόσον δεν υφίσταται απόφαση 
των ΚΕΠΑ. Αυτή η ρύθμιση αφορά εκείνους που έχουν τέτοια πιστοποίηση εφ’ όρου 
ζωής και δεν έχουν πιστοποίηση ΚΕΠΑ. Επίσης, αφορά αποκλειστικώς την α’ φάση του 
Πιλοτικού Προγράμματος.  
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Οι ενδιαφερόμενοι για τις επόμενες φάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικώς να διαθέτουν 
πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να 
εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα για έκδοση πιστοποίησης. 

Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να μπουν ξανά στην πλατφόρμα, 
χρησιμοποιώντας πλέον τους κωδικούς taxisnet, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα 
στοιχεία τους, όπως αυτά θα έχουν προκύψει μέσω διαλειτουργικής διασταύρωσης. 
Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η αίτησή τους θα θεωρείται ότι υποβλήθηκε 
έγκυρα και θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν διαλειτουργικώς. Θα 
παρέχεται δυνατότητα αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα κρίνουν τις σχετικές αμφισβητήσεις.  

Από την επόμενη εβδομάδα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα 
Κέντρα Κοινότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν στην υποβολή αιτήσεων. Θα 
πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους τα έγγραφα που απαιτούνται και συγκεκριμ ένα: 
φωτοτυπίες ταυτότητας (των ίδιων και των προσώπων που τυχόν εκπροσωπούν), την 
πιστοποίηση αναπηρίας τους και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι εκπροσωπούν 
τρίτον (κατά περίπτωση: δικαστική απόφαση επιμέλειας, δικαστική απόφαση 
δικαστικής συμπαράστασης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σύμβαση ή 
δικαστική απόφαση αναδοχής).  

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα Μιχαηλίδου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη φάση αφορά σε 1.000 
ωφελούμενους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη δεύτερη φάση 
προστίθενται επιπλέον 1.000 ωφελούμενους που κατοικούν σε άλλες Περιφέρειες της 
χώρας. Το 2024, μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, θα ακολου θήσει 
η πανελλαδική εφαρμογή της υπηρεσίας». 

 

 


