Σας ενημερώνουμε

Δίκαιο ατόμων με σοβαρή αναπηρία
Από την αίτηση ως τη βεβαίωση
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για βεβαίωση της αναπηρίας;
Όποιος θέλει να ασκήσει τα δικαιώματά του λόγω σοβαρής αναπηρίας ή ισότιμα δικαιώματα, πρέπει να
αποδείξει την σοβαρή του αναπηρία.
Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας (άνω των έξι μηνών) περιορισμού για λόγους υγείας , συνιστάται να
υποβάλει αίτηση για βεβαίωση της αναπηρίας. Ο Κοινωνικός Κώδικας ΙΧ (SGB IX) αποτελεί τη νομική βάση.
Προς ποιον υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις για βεβαίωση της αναπηρίας κατά τον Κοινωνικό Κώδικα ΙΧ πρέπει να υποβληθούν στο αρμόδιο υποκατάστημα του Κέντρου Βαυαρίας για Οικογένειες και Κοινωνικά Θέματα (Zentrum Bayern Familie und Soziales).
Η αξιολόγηση και η κατάταξη σε κατηγορίες των επί μέρους διαταραχών γίνεται με βάση τα κριτήρια του
Κανονισμού της Ιατρικής Προνοίας. Η σοβαρότητα της αναπηρίας εκφράζεται με τον βαθμό της αναπηρίας (GdB). O βαθμός αναπηρίας βεβαιώνεται σε δεκάδες από το 20 έως το 100.
Για τις διάφορες ασθένειες και διαταραχές ορίζονται στον Κανονισμό αυτό οι βαθμοί αναπηρίας που συνδυαζόμενοι, σε περίπτωση περισσότερων ασθενειών, αποτελούν τον γενικό βαθμό αναπηρίας. Δεν επιτρέπεται η απλή πρόσθεση των επί μέρους βαθμών. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επιδράσεις των επί
μέρους ασθενειών στο σύνολό τους, λαμβανομένων υπόψη της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.
Εάν διαπιστωθεί βαθμός αναπηρίας (GdB) 50, υφίσταται σοβαρή αναπηρία και εκδίδεται ανάλογο δελτίο
αναπηρίας.
Ποιες παροχές χορηγούνται;
Δεν υπάρχουν άμεσες χρηματικές παροχές, αλλά διευκολύνσεις:
Από έναν βαθμό αναπηρίας (GdB) 50 δικαιούνται τα άτομα για παράδειγμα:
• Ιδιαίτερη προστασία από καταγγελία της σχέσης εργασίας
• Πρόσθετη άδεια
• Σύνταξη γήρατος για βαριά ανάπηρους (υπό ορισμένες προϋποθέσεις)
• Φορολογικά πλεονεκτήματα

Ο Σύνδεσμος VdK Βayern παρέχει συμβουλές και εκπροσωπεί τα μέλη του σε διαδικασίες διαπίστωσης
της σοβαρής αναπηρίας. Πέρα από τις νομικές συμβουλές αναλαμβάνουμε για τα μέλη μας την υποβολή
αιτήσεων και την διαδικασία άσκησης ανακοπής ή αγωγής.
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Άλλα πλεονεκτήματα παρέχονται με τα ακόλουθα σήματα:
• „G“ για σοβαρή δυσχέρεια βάδισης
• „aG“ για εξαιρετική δυσχέρεια βάδισης
• „B“ για συνοδούς
• „RF“ για απαλλαγή από έξοδα ραδιοφώνου
• „H“ για απόλυτη ανάγκη βοήθειας
• „Gl“ για κωφούς

