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Αναπηρία 

η ύπαρξη βλάβης ή εξασθένησης σωματικής, 

αισθητηριακής ή πνευματικής, που οδηγεί σε 

μείωση της βιοποριστικής ικανότητος 



Έννοιες αναπηρίας 

 

 

• Ανατομοφυσιολογική βλάβη 

 

• Ασφαλιστική αναπηρία 



Παραδείγματα 

 

• Απώλεια οράσεως ενός  οφθαλμού: ΠΑ 25% 

• Ασφαλιστική αναπηρία γιά οδηγό νταλίκας: ΠΑ 67% 

• Παραπληγία: ιατρική αναπηρία 67-80% 

• Δεν εμποδίζει όμως κάποιον να ασκεί καθήκοντα 

υπουργού οικονομικών μεγάλης ευρωπαϊκής 

χώρας 



Διαβάθμιση αναπηρίας 
 

• Μερική αναπηρία ΠΑ 50% 

• Αναπηρία ΠΑ 67% 

• Ολική αναπηρία ΠΑ 80% 



Ιστορική αναδρομή 



Ιστορική αναδρομή 

 

• Οι Αθηναίοι έδιναν 2 οβολούς την ημέρα στους 

πολύ φτωχούς και τους ανάπηρους 

 

• 1 δραχμή ειχε 6 οβολούς και αντιστοιχούσε στο 

μεροκάματο ενος εργατη στην κατασκευή του 

ερεχθείου 



Λυσίας: 

«υπέρ αδυνάτου λόγος» 

Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι 

παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον γὰρ οὐκ ἔχων πρόφασιν 

ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι 

τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα 

μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ 

οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ 

διὰ φθόνον. 



Επιχειρήματα   «αδυνάτου» 

 

• Οτι ιππεύει μόνο ξένα  άλογα, ενώ αν ήταν 

εύπορος θα είχε δικό του μουλάρι 

• Οτι  χρησιμοποιεί  δύο δεκανίκια αντί τού ενός 

• Ας είχα την υγεία μου και δέν ήθελα χρήματα 



Χαρακτηριστικά 

«αδυνάτου» 
 

• Διεκδηκητικός 

• Συνδρομή δικηγόρου 

• Πολυ πιθανόν σήμερα να του κοβόταν η 

σύνταξη 



Οικονομικά μεγέθη: 

ελληνική πραγματικότητα 



Ελληνική πραγματικότητα 

Στοιχεία 2013, Eurostat 



 Επιδόματα 

• Παραπληγικό 

• Απόλυτης αναπηρίας 

• Τυφλότητας 

• Προνοιακό 

• Αεροθεραπείας κλπ 



Επίδομα αεροθεραπείας 

• Φυματίωση 

• ΧΑΠ με ΠΑ >67% 

• Ca πνεύμονος 

• ΧΝΑ 

• Μεταμόσχευση νεφρού 





Εκτίμηση αναπηρίας 

• Εξέταση απο τα ΚΕΠΑ 

• Τριμελείς επιτροπές 



Έργο των ιατρών 

 

• Λήψη ιστορικού 

• Κλινική εξέταση  

• Αξιολόγηση παραπεμπτικών 



Προβλήματα - παθογένειες 

• Προβολή συμπτωμάτων 

• Υπερβολή συμπτωμάτων 

• Υποβολή ανακριβών ή αναληθών 

πιστοποιητικών 
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Σας ευχαριστώ 


