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ΦΕΚ 1986/τΒ΄/23-12-2010

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας»

ΚΟΙΝΗ Α Π 0 Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 34, παρ. 6 περ. ιβ) του
ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/01-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με την οποία προβλέπεται
Υπουργική απόφαση για την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/tA΄/30-91985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ.3 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού
κλπ» (Α΄ 247).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
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5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ.2672/3-12-2009 Απόφασης (ΦΕΚ 2408/τΒ΄/3-12-2009)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη »
6. Την αριθ. 2/19-3-2010 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (Π.Ι).
7. Την αριθ. 275/2004 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
8. Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό
εξόδων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ έτους 2011,Ειδικός Φορέας 19-210 και 19-220,
ΚΑΕ1729, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων σαράντα πέντε
χιλιάδων Ευρώ (945.000) και αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγράφονται στους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Αποφασίζουμε
Την παροχή ακουστικών Βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης
καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται
ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής.
Το ανώτατο ποσό που θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των 1.500,00 Ευρώ.
Την εν λόγω παροχή δικαιούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών όσοι φοιτούν στα
δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται
στο Υπουργείο Παιδείας.
Το ποσό αυτό να παρέχεται ανά τέσσερα (4) έτη. Η αλλαγή ακουστικού γίνεται
εφόσον το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ με παιδαγωγική του έκθεση κρίνει την παιδαγωγική
αποτελεσματικότητα των ακουστικών βαρηκοΐας στο παιδί.
Tα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή δαπάνης προμήθειας
ακουστικών βαρηκοΐας σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς το μέρος του ποσού που δεν καλύπτει ο
ασφαλιστικός τους φορέας, (άρθρο 33, παρ. 4, Ν. 1566/55, Ν, 2817/2000 &
Γνωμοδότηση ολομέλειας του Νομ. Συμβουλίου του Κράτους αριθμ. 275/2004),
πρέπει να είναι τα εξής:
1. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν όπου να αναφέρονται τα στοιχεία του
δικαιούχου (όνομα, δ/νση, Τ.Κ., Α.Φ.Μ.), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
τον προϊστάμενο της Δ/νσης όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί
άλλα δικαιολογητικά για τον ίδιο λόγο.
2. Αίτηση του γονέα.
3. Απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
4. Βεβαίωση του Δ/ντή του Σχολείου ότι το παιδί είναι μαθητής.
5. Γνωμάτευση και ακουομετρικό διάγραμμα ειδικευμένου γιατρού Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (με σφραγίδα του νοσοκομείου), όπου θα
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αναφέρεται το ποσοστό κώφωσης καθώς και ότι συνιστάται η χρήση
ακουστικών βαρηκοΐας.
6. Τιμολόγιο στο όνομα του γονέα όπου θα αναφέρεται ότι η προμήθεια των
ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού), το οποίο
μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στην περίπτωση που
μεσολαβεί ασφαλιστικός φορέας.
7. Τρεις οικονομικές προσφορές, για να χορηγηθεί βάσει της χαμηλότερης τιμής,
(όχι απαραίτητες).
8. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι δεν έχει
πάρει ακουστικά βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα) από κανένα φορέα του
δημοσίου τα τελευταία (04) τέσσερα χρόνια.
9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα όπου θα αναφέρει ότι έχει κατατεθεί σε
αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο, (αριθμός τιμολογίου, ποσό) καθώς και το ποσό
που του χορήγησε για την προμήθεια αυτή.
10. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, με την διαφορά του ποσού, που
χορηγήθηκε για φορολογική χρήση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1.
2.
3.
4.
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7.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου
Γραφείο Υφυπουργού κ. Ιωάννη Πανάρετου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Β. Κουλαϊδη
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Μ. Κοντογιάννη
Γενική Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (Τμήματα Α΄)
Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
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8.
9.
10.

Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

