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1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκδοση είναι μια προσπάθεια να παρουσιασθούν τα προνοιακά 

μέτρα που το ελληνικό κράτος έχει λάβει για τα άτομα που είτε έκαναν 

μεταμόσχευση καρδιάς ή πνεύμονα είτε βρίσκονται σε φάση τελικού σταδίου 

καρδιακής ή πνευμονικής ανεπάρκειας και πλέον η μεταμόσχευση είναι η μόνη 

ενδεδειγμένη λύση. 

Τα θέματα Πρόνοιας καθορίζονται σε σχέση με τον χαρακτηρισμό του 

ποσοστού αναπηρίας. Άρα το πρώτο που πρέπει να δει κανείς είναι το τι 

ποσοστό αναπηρίας έχει  με βάση την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Αυτό 

καλύπτεται στο Κεφάλαιο 2.Με βάση το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται η 

προνοιακή πολιτική. Τα διάφορα προνοιακά επιδόματα περιγράφονται στα 

Κεφάλαια 3 (μέτρα άμεσης οικονομικής στήριξης) και 4 (μέτρα θετικής 

διάκρισης αλλά όχι άμεσα οικονομικά) ενώ η αντίστοιχη πολιτική σχετικά με 

την σύνταξη και την φορολογία περιγράφεται στα Κεφάλαια 5 και 6. Στο 

Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία και το τι ισχύει σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη συνεργασία της ΣΚΥΤΑΛΗΣ με τους 

αντίστοιχους συλλόγους άλλων χωρών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Μεταμόσχευσης Καρδιάς-Πνεύμονα, αλλά και την προσωπική 

εμπειρία των μελών μας από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Τέλος, στο 

Κεφάλαιο 9 παρέχονται χρήσιμες ιστοσυνδέσεις που αποτέλεσαν σε μεγάλο 

βαθμό τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αυτής της έκδοσης. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προνοιακές πολιτικές και τα απορρέοντα 

από αυτές συγκεκριμένα μέτρα,αλλάζουν συχνά και γι’ αυτό είναι προσωπική 

ευθύνη του καθένα να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η ΣΚΥΤΑΛΗ συλλογικά 

προσπαθεί να ανταποκριθεί σε σχετικά ερωτήματα και η παρούσα έκδοση θα 

επικαιροποιείται σε τακτικά διαστήματα. Επίσης, μερικές από τις ιστοσυνδέσεις 

που παρατίθενται στο κείμενο μπορεί να παύσουν να ισχύουν καθώς δεν είναι 

ούτε υπό την ευθύνη του συλλόγου μας ούτε ανήκουν σε κάποιο θεσμικό φορέα. 

Γι’ αυτό για όποια παρατήρηση για διόρθωση, συμπλήρωση στοιχείων κι 

οτιδήποτε άλλο που σχετίζεται με το περιεχόμενο της παρούσης έκδοσης 

επικοινωνήστε με τη ΣΚΥΤΑΛΗ. ΣΚ
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2. Αξιολόγηση Αναπηρίας 

Η έννοια της αναπηρίας είναι σχετική καθώς μπορεί να αναφέρεται είτε στην 

ιατρική κατάσταση ή στην λειτουργική ικανότητα ή σε συνδυασμό των δύο. 

Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική καθώς η λειτουργική ικανότητα ενός 

ατόμου μπορεί να είναι διαφορετική από την ιατρική του κατάσταση. Έτσι, ενώ 

ένα άτομο με  μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου πρέπει υποχρεωτικά να 

καταστείλει το ανοσοποιητικό του σύστημα καταστώντας το ουσιαστικά 

ανάπηρο η λειτουργική του ικανότητα μπορεί να είναι εξαιρετική. Στην 

Ελλάδα η αναπηρία καθορίζεται με βάση καθαρά ιατρικά κριτήρια που 

καθορίζονται και με βάση τον Ενιαίο Πίνακα προσδιορισμού Ποσοστού 

Αναπηρίας που δημοσιεύθηκε στις 4-5-2012 και επικαιροποιήθηκε στις 31-12-

2018 https://workenter.gr/sites/default/files/fek_10.pdfΣτον Πίνακα (που 

είναι 190 σελίδες) αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι νόσοι και το αποδιδόμενο 

ποσοστό αναπηρίας. Παρακάτω παρατίθενται ως παράδειγμα τα χωρία 

σχετικά με την διατατική μυοκαρδιοπάθεια και τη μεταμόσχευση Καρδιάς-

Πνεύμονα. 

 

Την ευθύνη για την απόδοση του ποσοστού αναπηρίας έχει το ΚΕΠΑ-Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (νόμος 3863/2010 
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/56525/nomos-
3863-2010, Έτσι το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς είναι να περάσει την 
αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α που 
υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης 
ΙΚΑ.ΕΤΑΜ.  (http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm)  

ΣΚ
ΥΤ
ΑΛ
Η
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Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργία των ΚΕΠΑ μπορούν να βρεθούν 

εδώ:https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-

kepa 

Υπάρχουν 54 γραμματείες ΚΕΠΑ που μπορεί να βρεθούν στην 

ιστοσύνδεση:http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/internet_kepa_gramma

teies7.xls 

Η γνωμάτευση που θα σας δοθεί με το ποσοστό αναπηρίας είναι πλέον μόνιμη 

για τα άτομα με μεταμόσχευση οργάνου χωρίς να απαιτείται να υποβληθούν 

ξανά σε εξέταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την 1-1-2019 και εφεξής, η χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών 

σε χρήμα καθώς και  η παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους 

δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, 

πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 

Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης-ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. 

 

Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε άτομα με 

αναπηρία, καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και 

μεταμοσχευμένους υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα 
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http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/internet_kepa_grammateies7.xls
http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/internet_kepa_grammateies7.xls
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με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, από εξουσιοδοτημένους 

υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ. Με το άρθρο 

4 της ΚΥΑ, τροποποιείται η μέχρι σήμερα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 

και ορίζεται ότι: 

 Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

 Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για

ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα

ΚΕΠΑ

 Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό

ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του

ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.

 Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται

ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να

λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος του ΚΕ.Π.Α

 Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας

του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά

από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα

του ΟΠΕΚΑ.

Συνεπώς, από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να 

υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής 

παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα 

που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος, θα πρέπει να 

παραπέμπονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων ή στις υπηρεσίες του 

ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής 

διαδικασίας. 

Για την εξέταση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή στο ΚΕΠΑ: 

Στους μεταμοσχευμένους αποδίδεται άμεσα και μόνιμα ποσοστό αναπηρίας 
80%. Για τους βαρέως καρδιο-πνευνοπαθείς που πάσχουν πχ από κάποιο είδος 
μυοκαρδιοπάθειας το ποσοστό προσδιορίζεται κατά την κρίση της Επιτροπής 
που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης (π.χ. αν ο 
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πάσχων έχει έξαρση ή ύφεση, πόσα χρόνια έχει τη νόσο, τι φάρμακα παίρνει, 
αν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις κλπ) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα 
προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας 
http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf. Αν η 
Επιτροπή δεν δώσει το κατά τη γνώμη του αιτούντος σωστό ποσοστό 
αναπηρίας υπάρχει το δικαίωμα να υποβληθεί ένσταση κατά της απόφασης της 
Επιτροπής και να περάσει ο αιτών από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή σε νέο χρόνο που θα οριστεί. Σε περίπτωση που και η Δευτεροβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή δεν δώσει και πάλι το προσδοκώμενο ποσοστό δεν 
υπάρχει δικαίωμα επανεξέτασης από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή 
για ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
νέου αιτήματος προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 
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3. Μέτρα Οικονομικής Στήριξης 

Με βάση την απόδοση του ποσοστού αναπηρίας έχει κανείς δικαιοδοσία σε μια 

σειρά προνοιακά μέτρα που αφορά τόσο προνοιακά επιδόματα, όσο και 

σύνταξη λόγω αναπηρίας αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι 

μεταμοσχευμένοι καρδιάς-πνεύμονα αλλά κι οι ασθενείς σε τελικό στάδιο 

καρδιακής ή πνευμονικής ανεπάρκειας χαρακτηρίζονται με ποσοστό 

αναπηρίας 80%.  

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την πιλοτική διαδικασία απονομής 

προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, μέσω ηλεκτρονικής 

διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής 

παροχής από τον ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/Ο ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνει 

σταδιακά εννέα παροχές και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με 

αναπηρία https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-

paroches/. Από αυτά τα σχετιζόμενα με τους μεταμοσχευμένους καρδιάς-

πνεύμονα  και τους βαρέως καρδιο-πνευμονοπαθείς είναι τα: 

 1) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και 

μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, 

μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος. 

2) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία 
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https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Diatrofiko_epidoma_nefropatheis_metamosxeymenous_kardias.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Diatrofiko_epidoma_nefropatheis_metamosxeymenous_kardias.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma_oikonomikis_enisxysis_atomon_me_baria_anapiria.doc
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Διατροφικό Επίδομα 

Τα άτομα με μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα δικαιούνται να λαμβάνουν 

κάθε μήνα το «διατροφικό» επίδομα. Το «διατροφικό» επίδομα είναι 

ουσιαστικά ένα «επίδομα εξόδων αναπηρίας» που απαντά στην 

πραγματικότητα ότι ένας ανάπηρος έχει πολύ περισσότερα έξοδα διαβίωσης 

από ότι ένα άτομο δίχως αναπηρία.  Το «διατροφικό» επίδομα το οποίο είχε 

αποδοθεί αρχικά στους αιμοκαθαρούμενους και μεταμοσχευμένους νεφρού 

επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους μεταμοσχευμένους το 2007 μετά από 

συστηματικές κι επίπονες προσπάθειες της ΣΚΥΤΑΛΗΣ κι ιδιαίτερα της 

Ιωάννας Λεβαντή, προέδρου του Συλλόγου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για το 

Διατροφικό Επίδομα μπορεί να βρεθεί στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ 

https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/. Στην 

παρούσα φάση το επίδομα είναι 362 ευρώ και καταβάλλεται στο λογαριασμό 

του δικαιούχου 

Η αίτηση για το επίδομα γίνεται: 

 στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα

 στα γραφεία της Περ. Δ/νσης του ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας 26ης
Οκτωβρίου 54-56, Θεσσαλονίκη.

 στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας
(Πανεπιστημίου 168, Πάτρα).

 Και στα κατά τόπους Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

ΣΚ
ΥΤ
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https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/
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Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία 
 

Στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης (313 ευρώ το μήνα)εντάσσονται άτομα 
ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια 
υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:  
 
α) Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 
από 67%  
 
β) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 
80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,  
 
γ) Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% 
και άνω.  
 

δ) Εντάσσονται επίσης τα άτομα με αναπηρία που είναι άμεσα ασφαλισμένα, 

αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική 

ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπουν 

οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού. 

Η περίπτωση δ) αφορά ιδιαίτερα τους μεταμοσχευμένους που είναι άνεργοι 

και δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος πέρα του διατροφικού επιδόματος. 

Η αίτηση για το επίδομα γίνεται: 

 στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα 

 στα γραφεία της Περ. Δ/νσης του ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας 26ης 
Οκτωβρίου 54-56, Θεσσαλονίκη. 

 στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας 
(Πανεπιστημίου 168, Πάτρα). 

 Και στα κατά τόπους Κέντρα Κοινότητας των Δήμων 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για το επίδομα οικονομικής ενίσχυση ατόμων με 

βαριά αναπηρία  μπορεί να βρεθεί στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ 
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/. 
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https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma_oikonomikis_enisxysis_atomon_me_baria_anapiria.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma_oikonomikis_enisxysis_atomon_me_baria_anapiria.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma_oikonomikis_enisxysis_atomon_me_baria_anapiria.doc
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/
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Επίδομα Αεροθεραπείας 

Οι μεταμοσχευμένοι καρδιάς-πνεύμονα δικαιούνται το επίδομα 

αεροθεραπείας το οποίο αφορά οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους 

ασθενείς με πνευμονοπάθεια άνω του 67% και στους ασθενείς με μεταμόσχευση 

καρδιάς-πνεύμονα. 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/224044/poioi-tha-paroun-

epidoma-aerotherapeias-200-evro-gia-to-2018-2019 

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) € και 

δίνεται μια φορά το χρόνο. 

Η χρονική περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

ορίζεται από 1/9 έως και 30/6 κάθε έτους. Τονίζεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι 

και συνταξιούχοι υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα κατά τόπους 

γραφεία του ΕΟΠΥΥhttps://www.eopyy.gov.gr/. 
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https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/224044/poioi-tha-paroun-epidoma-aerotherapeias-200-evro-gia-to-2018-2019
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/224044/poioi-tha-paroun-epidoma-aerotherapeias-200-evro-gia-to-2018-2019
https://www.eopyy.gov.gr/
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Επίδομα Ανικανότητας σε συνταξιούχους του Δημοσίου 

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία του 

Δημοσίου  λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και είναι ανάλογο του 

βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία. Το επίδομα ανικανότητας για 

πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και να αναμφισβήτητα εξαιτίας της 

υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του 

λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά  Σε 

υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είναι σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση  ή περιτοναϊκή κάθαρση ή 

έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων ( 

καρδιά, πνεύμονες ήπαρ πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις 

αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, χορηγείται επίδομα 

ανικανότητας που υπολογίζεται στο 40% του μηνιαίου  βασικού μισθού του 

λοχαγού, όπως αυτός  ορίζεται  από  τις διατάξεις που  ισχύουν  κάθε  φορά και 

το ποίο είναι 426€ το μήνα, πόσο το οποίο είναι σε ισχύ και αμετάβλητο εδώ 

και 37 χρόνια. Πληροφορίες στη σχετική σελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών:https://www.minfin.gr/web/31341/anikanotetas 
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Δελτίου Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ 

Το Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ δίνει τη δυνατότητα –εφόσον το εισόδημά δεν 
ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο- να μετακινείται κανείς 
δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να έχει έκπτωση 50% σε όλα 
τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας καθώς και όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ. Κάθε χρόνο το 
Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ δίνεται στους δικαιούχους από τις Δ/νσεις 

Πρόνοιας των Νομαρχιών (ή σε κάποιες περιπτώσεις και από τα ΚΕΠ). Κανείς 
πρέπει να απευθυνθεί σε αυτά για να μάθει πότε γίνεται η διανομή και τι άλλα 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν (εκτός της γνωμάτευσης του 
ποσοστού αναπηρίας) ώστε να το πάρει. Σημειώνεται πως αν το ετήσιο 
εισόδημα ξεπερνά το όριο που τίθεται κάθε έτος από το αρμόδιο υπουργείο δεν 
δικαιούται κανείς το Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ. 

Στην Αθήνα έγιναν πιο απλά τα πράγματα, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα 

https://athenacard.gr/index.jsp συμπληρώνει κανείς την αίτηση για την 

έκδοση της κάρτας και μας την στέλνουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα 

δίνεται. Το μόνο που έχει να κάνει ο ενδιαφερόμενος είναι να πάει στα 

εκδοτήρια και να το ανανεώνει δωρεάν κάθε  3 μήνες. 
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https://athenacard.gr/index.jsp
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Δωρεάν Ιατρο-Φαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη σε 
Ανασφάλιστους  

 

Από το 2016 εάν είναι κανείς ανασφάλιστος συνεχίζει να έχει δικαίωμα σε 

δωρεάν ιατρο-φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχει κανείς Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-

ΑΜΚΑ. Με το ΑΜΚΑ μπορεί κανείς να πάει στο Νοσοκομείο και να λάβει την 

περίθαλψη που χρειάζεται καθώς επίσης και τα σχετικά φάρμακα. Δείτε τη 

σχετική σελίδα του Υπουργείου Υγείας για την πρόσβαση των ανασφάλιστων 

στο δημόσιο σύστημα υγείας: 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-

prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias 
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http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias
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Αποζημίωση δαπανών για μετακινήσεις ασθενών 

 

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, για να αποζημιωθούν οι οδικές μετακινήσεις (με 

δημόσια μέσα μεταφοράς, ιδιωτικό όχημα ή ταξί), θα πρέπει ο ασθενής να 

προσκομίσει βεβαίωση από γιατρό με βαθμό διευθυντή στην οποία θα 

αιτιολογείται η μετακίνηση και η αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης στον 

τόπο κατοικίας του ασθενή. Εάν ο ασθενής είναι ενήλικας θα πρέπει να 

αιτιολογείται και η ανάγκη συνοδείας του, προκειμένου να καλύπτονται και 

τα έξοδα μετακίνησης του συνοδού. Η συνοδεία καλύπτεται υποχρεωτικά 

στην περίπτωση ανήλικων ασθενών ή ασθενών με απώλεια όρασης 80% και 

άνω. Εκτός της ιατρικής βεβαίωσης, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα 

εξετάσεων και εξιτηρίου, εισιτήρια, αποδείξεις βενζίνης και διοδίων. Αν η 

μετακίνηση γίνεται με ταξί, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική απόδειξη 

καθώς και η βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, αφού η αποζημίωση 

υπολογίζεται στα 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει επίσης 

αεροπορικές μετακινήσεις ασθενών και των συνοδών τους, εφόσον κατατεθούν 

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτατου 

Υγειονομικού Συμβουλίου και σχετική απόφαση της διοίκησης του 

Οργανισμού. Εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς, για τους οποίους δεν απαιτείται 

γνωμοδότηση και απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Περισσότερες 

πληροφορίες στην σχετική ιστοσύνδεση: 

https://www.docdroid.net/w5WP6of/179ea554-9106-4a9f-939e-ca09314e383e.pdf 
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https://www.docdroid.net/w5WP6of/179ea554-9106-4a9f-939e-ca09314e383e.pdf
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Κοινωνικός Τουρισμός 

Οι ΑμεΑ παίρνουν έξτρα μόρια στις αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό για έως 
και 5 διανυκτερεύσεις (10 στην Κω, Μυτιλήνη, Σάμο και Λέρο). Το υψηλό 
ποσοστό αναπηρίας των μεταμοσχευμένων και βαρέως καρδιο-
πνευμονοπαθών δίνει έξτρα μόρια στη σχετική αίτηση.  Δικαιούχοι είναι οι 
ΑμεΑ αλλά και οι συνοδοί τους http://www.oaed.gr/dikaiouchoi-
opheloumenoi. Σχετικές πληροφορίες για τον κοινωνικό τουρισμό μπορούνε 
να βρεθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/koinonikos-
tourismos ενώ οι αιτήσεις γίνονται από την ιστοσελίδα εισαγωγής του 
ΟΑΕΔ:https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:11999
18629219 
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http://www.oaed.gr/dikaiouchoi-opheloumenoi
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http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:1199918629219
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:1199918629219
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Κοινωνικά Τιμολόγια Οργανισμών 

Οι ΑμεΑ άνω του 67% μπορούν να εισαχθούν σε ειδικά «κοινωνικά» τιμολόγια 

της ΔΕΗ και των Οργανισμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης του κάθε Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των διαφόρων οργανισμών: 

 Kοινωνικό Οικιακό Tιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ: 

https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/timologia/enimerwsi-gia-to-

koinwniko-oikiako-timologio-kot. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ προβλέπει ειδική 

ρύθμιση για τα άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη μα αύξηση 

των ορίων κατανάλωσης κατά 600 kWh.  

 

 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 

ΕΥΑΘ:https://www.eyath.gr/plirofories-gia-to-timologio/#specialsocial 

 

 Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο 
ΕΥΔΑΠhttps://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice 

 

Κάτοικοι άλλων περιοχών θα πρέπει να αποταθούν στην Εταιρεία Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης όπου ανήκουν. 
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https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/timologia/enimerwsi-gia-to-koinwniko-oikiako-timologio-kot
https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/timologia/enimerwsi-gia-to-koinwniko-oikiako-timologio-kot
https://www.eyath.gr/plirofories-gia-to-timologio/#specialsocial
https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice
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Μείωση – απαλλαγή από Δημοτικούς Φόρους ή Τέλη 

Τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να 

μειώσουν τους δημοτικούς φόρους ή τέλη μέχρι 50%, ή να απαλλάξουν 

πλήρως από την επιβολή του απόρους, άτομα με αναπηρία και 

πολύτεκνους υπό προϋποθέσεις. Αυτό προβλέπεται από τον νόμο3463/2006 

(Κώδικας Δήμων-Κοινοτήτων), άρθρο 202, παρ.3 (ΦΕΚ 114 

Α΄)https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/43235/no

mos-3463-2006.Εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον οικείο ΟΤΑ 

(απαιτείται διερεύνηση από πλευράς ενδιαφερόμενων), οι πολίτες που 

εμπίπτουν στις εν λόγω ευπαθείς ομάδες μπορούν να υποβάλουν σχετικό 

αίτημα. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στους ΟΤΑ που υπάγονται οι 

δικαιούχοι. 
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https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/43235/nomos-3463-2006
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Επίδομα Στέγασης/Ενοικίου 

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνομιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για 

τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Είναι ένα μέτρο που 

αφορά τον γενικό πληθυσμό αλλά περιλαμβάνεται στην παρούσα έκδοση για 

πληρότητα καθώς πολλές οικογένειες βαρέως καρδιο-πνευμονοπαθών και 

μεταμοσχευμένων καρδιάς-πνεύμονα πληρούν τα κριτήρια αυτού του 

επιδόματος. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει 

η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα 

κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα Η αίτηση 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των 

αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους 

οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι 

μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα 

Κέντρα Κοινότητας.Δείτεhttps://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-

stegasis/https://www.epidomastegasis.gr/Content/hb/FEK-B-792-2019.pdf 
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4. Μη-Οικονομικά Μέτρα Θετικής Διάκρισης 

Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής 
στις Γενικές Εξετάσεις .  

Για την είσοδο στην Τριτοβάθμια ένα ποσοστό 5% των εισακτέων προβλέπεται 

να καλυφθεί για άτομα με «σοβαρές παθήσεις».  Η μεταμόσχευση οργάνων 

καθώς και οι βαριές καρδιο-πνευνοπάθειες εμπίπτουν στο 5%. Το σύνολο των 

παθήσεων που αφορούν την εισαγωγή με το 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

μπορούν να βρεθούν στον σχετικό πίνακα στην σχετικά ιστοσελίδα  του 

Υπουργείου Παιδείας:  https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-

pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/38195-13-11-18-oi-pathiseis-gia-tin-eisagogi-

me-to-5-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-4. 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο. 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δει τη σχετική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας 

που για το 2018-2019 είναι: https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-

pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/36612-30-08-18-ypovoli-ilektronikoy-

mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-

ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-

theseon-eisakteon-etous-2021 
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https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/38195-13-11-18-oi-pathiseis-gia-tin-eisagogi-me-to-5-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-4
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/38195-13-11-18-oi-pathiseis-gia-tin-eisagogi-me-to-5-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-4
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/38195-13-11-18-oi-pathiseis-gia-tin-eisagogi-me-to-5-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-4
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/36612-30-08-18-ypovoli-ilektronikoy-mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-theseon-eisakteon-etous-2021
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/36612-30-08-18-ypovoli-ilektronikoy-mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-theseon-eisakteon-etous-2021
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/36612-30-08-18-ypovoli-ilektronikoy-mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-theseon-eisakteon-etous-2021
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/36612-30-08-18-ypovoli-ilektronikoy-mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-theseon-eisakteon-etous-2021
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/36612-30-08-18-ypovoli-ilektronikoy-mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-theseon-eisakteon-etous-2021
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Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο 

αρμόδιο στρατολογικό γραφείο. 

Οι Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια των 
Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίζουν για τη σωματική ικανότητα των 
στρατευσίμων. Η μεταμόσχευση καρδιάς -πνεύμονα καθώς κι οι σοβαρές 
καρδιο-πνευμονοπάθειες ανήκουν στις νόσους για τις οποίες ο στρατεύσιμος 
νέος απαλλάσσεται της στρατιωτικής θητείας. 

Όταν πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Στρατολογίας που υπάγεστε θα 
πρέπει μαζί με τα έγγραφα που θα προσκομίσετε να καταθέσετε και 
γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό στην οποία θα αναφέρεται το ιατρικό 
ιστορικό σας. Το Γραφείο Στρατολογίας θα φροντίσει για την εξέτασή σας από 
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία και 
τον τόπο που θα λάβει χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Γραφείο Στρατολογίας που υπάγεστε. 
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Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για 

ΑΜΕΑ και εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα ΟΑΕΔ. 

Το πρώτο βήμα είναι να εγγραφεί κανείς στο Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του 
ΟΑΕΔ έχοντας τη βεβαίωση του ΚΕΠΑ στα κατά τόπους κέντρα του ΟΑΕΔ 
http://www.oaed.gr/engraphe-sto-metroo-anergon.Αφού κανείς πάρει 
κλειδάριθμο του ΟΑΕΔ  στη συνέχει όλα γίνονται ηλεκτρονικά. 

Σε συνεργασία με τον τοπικό ΟΑΕΔ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει σε ποια 
επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να εγγραφεί (οι ΑμεΑ έχουν 
έξτρα μόρια) καθώς και να βρει επιδοτούμενες για ΑμεΑ θέσεις εργασίας στον 
Ιδιωτικό Τομέα. 
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Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που 

αφορούν ΑΜΕΑ 

Σε συγκριμένες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα 
υπάρχει πρόβλεψη για ΑμεΑ που καλύπτουν και τους μεταμοσχευμένους. Οι 
ΑμεΑ έχουν έξτρα μόρια στην μοριοδότηση αλλά υπάρχουν κι ειδικές 
προκηρύξεις μόνο για ΑμεΑ. Για να μπορεί να ασκήσει κανείς το δικαίωμα 
αίτησης για μια τέτοια θέση στον διαγωνισμό πρέπει να έχει ποσοστό 
αναπηρίας 50% και άνω από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του 
ΚΕ.Π.Α και να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 
της περιοχής του.  Το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ μπορεί να σας δώσει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες 
του(www.oaed.gr). Δείτε για παράδειγμα την πρόσφατη ανακοίνωση από την 
ιστοσελίδα της ΕΣΑΜΕΑ: https://www.esamea.gr/pressoffice/announcements/4198-
ekdothike-i-4k-2019-prokiryxi-toy-asep-me-theseis-gia-amea-kai-syggeneis 
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Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε αναπήρους υπαλλήλους και γονείς 

τέκνων με αναπηρία 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /92/οικ.24248 του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται μείωση του ωραρίου εργασίας 
κατά μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 16 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν για τους εργαζόμενους του 
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με βαθμό αναπηρίας από 67%. Το ίδιο ισχύει 
και για την περίπτωση υπαλλήλων με μέλος της οικογένειας που πληροί τις 
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων για 67% και πάνω. Περισσότερες 
πληροφορίες εδώ: 
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/ps6fps465hthps-
n4m.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚ
ΥΤ
ΑΛ
Η

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/ps6fps465hthps-n4m.pdf
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/ps6fps465hthps-n4m.pdf


 
 

25 
 

25 
 

Χορήγηση ειδικής άδειας σε αναπήρους 

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που υπάγονται στις διατάξεις του 
αρθρ. 1 παράγρ. 1 περ. β' εδ. α' του Ν. 2643/98 καθώς και οι ανάπηροι μόνιμοι 
υπάλληλοι του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις, 
δικαιούνται κατά το άρθρο 8 παράγρ. 4 του Ν. 2643/98 έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί 
πλέον της κανονικής τους αδείας κατ' έτος. Πληροφορίες 
εδώ:https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=101.Επίσης  στον δημόσιο τομέα 
προβλέπεται η χορήγηση 22 ημερών επιπλέον ειδικής άδειας απουσίας, σε  
Υπαλλήλους  που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο 
απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται 
ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δυο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, καθορίζονται τα 
νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου.https://www.lawspot.gr/nomika-
nea/dieykriniseis-gia-ti-horigisi-adeion-kai-tin-efarmogi-meiomenoy-orarioy-sto-
dimosio. Στις παθήσεις που το δικαιούνται είναι στον παρακάτω πίνακα όπου είναι 
και η μεταμόσχευση καρδιάς - πνεύμονα https://www.e-nomothesia.gr/kat-
ygeia/koine-upourgike-apophase-ph-80000-45219-1864-2017.html 
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26 
 

26 
 

Ρυθμίσεις του Ποινικού κώδικα για ΑμεΑ 

Για κρατουμένους με σοβαρή πάθηση υγείας προβλέπονται μια σειρά 
ρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα. Οι καρδιο-πνευμονοπάθειες τελικού σταδίου 
κι οι μεταμόσχευση οργάνου είναι μέσα στις σοβαρές παθήσεις.  Περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: 

http://www.odigostoupoliti.eu/ti-provlepei-nomos-gia-tin-apofylakisi-gia-
logous-ygeias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚ
ΥΤ
ΑΛ
Η

http://www.odigostoupoliti.eu/ti-provlepei-nomos-gia-tin-apofylakisi-gia-logous-ygeias/
http://www.odigostoupoliti.eu/ti-provlepei-nomos-gia-tin-apofylakisi-gia-logous-ygeias/


 
 

27 
 

27 
 

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους,   

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, 

ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο έχουν τα άτομα με 

αναπηρία 67% και άνω και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης 

αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου 

θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής. Η σχετική Κοινη 

Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ: https://www.e-nomothesia.gr/kat-

arxaiotites/kya-32f56-226261-135785-7473-4873-2016.html 
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5. Σύνταξη 

Τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπουν ότι οι ασφαλισμένοι με υψηλό βαθμό 
αναπηρίας λαμβάνουν σύνταξη «αναπηρίας». Σε ορισμένα ταμεία ο 
συνδυασμός του υψηλού ποσοστού αναπηρίας κι αρκετών χρόνων (15 έτη) 
εισφορών  οδηγεί στην πρόωρη απονομή πλήρους σύνταξης «γήρατος». Για 
περισσότερες πληροφορίες πρέπει κανείς να απευθυνθεί στα γραφεία του 
ασφαλιστικού του τομέα (οι ιστοσυνδέσεις για το ΙΚΑ είναι www.ika.gr , για 
τον ΟΑΕΕ είναι www.oaee.gr και για το ΝΑΤ είναι www.nat.gr).  

Όπως και πριν, το ποσοστό αναπηρίας δίνεται από  την Πρωτοβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.  
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6. Φορολογία 

Φόρος Εισοδήματος 

Από το 2013 οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας 80% δεν 

πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Όταν έρθει η ώρα της συμπλήρωσης της 

φορολογικής δήλωσης θα πρέπει κανείς να συμπληρώσει τον σχετικό 

κωδικό (πινάκας 2, κωδικός 913) στην ηλεκτρονική φορολογική δήλωση. Η 

συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά και γονείς που έχουν ως προστατευόμενο 

μέλος τους παιδί που του έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

Επειδή ο υπολογισμός μπορεί να είναι σύνθετος κι εξαρτώμενος των 

υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων πρέπει κανείς να συμβουλευθεί τον 

λογιστή του. Αξίζει να δει κανείς το εγχειρίδιο ερώτησεων-απαντήσεων της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ (σελίδα 5, παράγραφος 

3)https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-01/egx.pdf 
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ΕΝΦΙΑ-Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ υπάρχει έκπτωση στην περίπτωση ατόμων με 

αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Η έκπτωση φτάνει στο 

100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον 

συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου 
φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 
1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 

 Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα 
ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα 
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του 
ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει 
τα 150 τετραγωνικά μέτρα, 

 Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας 
του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και 

 Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο 
φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα 
της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. 
 

Η υποβολή του αιτήματος γίνεται προς τη ΔΟY όπου υπάγεται ο 

φορολογούμενος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: 

http://www.odigostoupoliti.eu/pistopoiisi-anapirias-gia-apallagi-apo-ton-

enfia/ 

https://www.synigoros-solidarity.gr/136/enfia 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4223/year/2013/article/7 
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7. Η διεθνής Εμπειρία 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταμόσχευσης Καρδιάς-Πνεύμονα 

(EuropeanHeart-LungTransplantAssociation - www.ehltf.org) οργάνωσε μια 

συγκριτική μελέτη πριν λίγα χρόνια που μεταξύ άλλων κάλυπτε και τα θέματα 

πρόνοιας των μεταμοσχευμένων. Η μελέτη ανέδειξε τις διαφορετικές λογικές 

που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με την εκτίμηση της 

αναπηρίας και την προνοιακή πολιτική. Υπάρχουν χώρες που παρέχουν 

σύνταξη στους μεταμοσχευμένους αμέσως μετά τη μεταμόσχευση κι άλλες όπου 

μετά από 1 χρόνο από τη μεταμόσχευση ο μεταμοσχευμένος θεωρείται 

λειτουργικά ικανός για εργασία όπως κάθε άλλος πολίτης. Σε γενικές γραμμές 

η Ελλάδα ακολουθεί την πολιτική των χωρών όπου τα μέτρα Πρόνοιας 

βασίζονται στην εκτίμηση αναπηρίας με βάση την ιατρική (κι όχι την 

λειτουργική) κατάσταση του ατόμου. Κι αυτή η εκτίμηση είναι μόνιμη και δεν 

αλλάζει για τους μεταμοσχευμένους. Άλλες χώρες βασίζουν την εκτίμηση 

αναπηρίας στην λειτουργική ικανότητα προς εργασία του ατόμου. Αυτή η 

ικανότητα επανεκτιμάται σε τακτικά διαστήματα κι όσο ο μεταμοσχευμένος 

είναι ικανός για εργασία εμπίπτει στις ρυθμίσεις Πρόνοιας που αφορά τον 

γενικό πληθυσμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις πέρα της προσωπικής κατάσταση 

του μεταμοσχευμένου εκτιμάται κι η οικογενειακή κατάσταση του. Με 

πρωτοβουλία της ΣΚΥΤΑΛΗΣ η EHLTF αποφάσισε να επαναλάβει την έρευνα 

εντός του 2020 επικαιροποιώντας τα αποτελέσματα.  
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8. Επίλογος 

Η χώρα μας έχει ένα ευρύ πλαίσιο προστασίας των μεταμοσχευμένων καρδιάς-

πνεύμονα και των βαρέως καρδιο-πνευνοπαθών στα πλαίσια της προστασίας 

των ΑμΕΑ. Τα μέτρα οικονομικής στήριξης και θετικής διάκρισης ακολουθούν 

τη λογική των ευρωπαϊκών χωρών όπου τα μέτρα Πρόνοιας βασίζονται στην 

εκτίμηση αναπηρίας με βάση την ιατρική (κι όχι την λειτουργική) κατάσταση 

του ατόμου.  Οι προνοιακές πολιτικές και τα απορρέοντα από αυτές 

συγκεκριμένα μέτρα αλλάζουν τακτικά και γι’ αυτό είναι προσωπική ευθύνη 

του καθένα να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η ΣΚΥΤΑΛΗ συλλογικά προσπαθεί 

να ανταποκριθεί σε σχετικά ερωτήματα και η παρούσα έκδοση θα 

επικαιροποιείται σε τακτικά διαστήματα. Η συμβολή όλων μας είναι 

σημαντική  γι’ αυτό και για όποια παρατήρηση για διόρθωση, συμπλήρωση 

στοιχείων κι οτιδήποτε άλλο που σχετίζεται με το περιεχόμενο της παρούσης 

έκδοσης επικοινωνήστε με τη ΣΚΥΤΑΛΗ ώστε η παρούσα έκδοση να 

επικαιροποιηθεί άμεσα. 

 

 

Αθήνα, Νοέμβριος 2019 
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9. Χρήσιμες Ιστοσυνδέσεις 

Οι παρακάτω ιστοσυνδέσεις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα 

πρόνοιας: 

 ΕΣΑΜΕΑ - Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων ΜΕ Αναπηρία  

https://www.esamea.gr/ 

 ΚΕΠΑ-Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (νόμος 

3863/2010)https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/56525/n

omos-3863-2010 

 ΟΠΕΚΑ - Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης https://opeka.gr/ 

 ΕΟΠΥΥ-Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

https://www.eopyy.gov.gr/ 

 ΟΑΕΔ-Οργανισσμός Απασχολήσεως Εγρατικού Δυναμικού www.oaed.gr 

 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού 

Αναπηρίαςhttps://workenter.gr/sites/default/files/fek_10.pdf 

 Γραμματείες ΚΕΠΑ ανα τη χώρα 

http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/internet_kepa_grammateies7.xls 

 Οδηγός προνοιακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ  https://thessaloniki.gr/wp-
content/uploads/2018/07/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%
82_3-7-2018_%CE%BD%CE%B5%CE%BF.pdf 

 Επίδομα Αεροθεραπείας 
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/224044/poioi-tha-paroun-
epidoma-aerotherapeias-200-evro-gia-to-2018-2019 

 Επίδομα Ανικανότητας σε συνταξιούχους του Δημοσίου 
https://www.minfin.gr/web/31341/anikanotetas 

 Πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας 
http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-
prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias 

 Αποζημείωση μετακίνησης 
ασθενώνhttps://www.docdroid.net/w5WP6of/179ea554-9106-4a9f-939e-
ca09314e383e.pdf 

 Κοινωνικός Τουρισμός από τον ΟΑΕΔ  http://www.oaed.gr/koinonikos-
tourismos 

 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ: https://www.dei.gr/el/oikiakoi-
pelates/timologia/enimerwsi-gia-to-koinwniko-oikiako-timologio-kot 

 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΕΥΑΘ: https://www.eyath.gr/plirofories-gia-to-

timologio/#specialsocial 

 Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο 

ΕΥΔΑΠhttps://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice 

 Νόμος 3463-2006 για μειωμένα δημοτικά τέλη σε 
ΑμεΑhttps://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/43235/nomos-
3463-2006. 
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 Υπουργείο Παιδείας Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση- 5% για σοβαρές 
παθήσεις https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-
m/anakoinwseis-ell-ex/38195-13-11-18-oi-pathiseis-gia-tin-eisagogi-me-to-5-stin-
tritovathmia-ekpaidefsi-4. 

 Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/engraphe-sto-metroo-
anergon. 

 Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία 

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/ps6fps465hthps-
n4m.pdf 

 Αδεια σε υπαλλήλους δημοσίου με μεταμόσχευση καρδιάς - πνεύμονα 
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/koine-upourgike-apophase-ph-80000-
45219-1864-2017.html 

 Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους https://www.e-nomothesia.gr/kat-
arxaiotites/kya-32f56-226261-135785-7473-4873-2016.html 

 Ρυθμίσεις Ποινικού Κώδικα για σοβαρές παθήσεις 
http://www.odigostoupoliti.eu/ti-provlepei-nomos-gia-tin-apofylakisi-gia-
logous-ygeias/ 

 Εκπτωση Φορολογίας για ΑμεΑ https://www.synigoros-
solidarity.gr/136/enfiahttps://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4223
/year/2013/article/7 

 εγχειρίδιο ερώτησεων-απαντήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-01/egx.pdf 

 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ:  http://www.odigostoupoliti.eu/pistopoiisi-

anapirias-gia-apallagi-apo-ton-enfia/ 
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