Προϋποθέσεις χορήγησης
Παραθέτουμε κατωτέρω τις προυποθέσεις χορήγησης των προνοιακών
αναπηρικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Α.
Επίδομα
κίνησης
ακρωτηριασμένους.

σε

παραπληγικούς,

τετραπληγικούς

και

1. Δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης είναι οι ανασφάλιστοι και
ασφαλισμένοι εφόσον, κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή
ΚΕΠΑ ότι έχουν πλήρη παράλυση κάτω άκρων ή ακρωτηριασμένα άνω κάτω άκρα, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν
είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού
οχήματος.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μην περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή
τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
β. Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής δεν συνιστά κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος.
γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) μηνών .
3 Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165
€ μηνιαίως.

Β. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,
στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδια παγκρέατος, εντέρου (παχύ ή
λεπτού), νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών.
1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:
α. Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας
και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε
περιτοναϊκή κάθαρση.
β. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και
σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω
οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή
λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

2. Προϋπόθεση χορήγησης είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από
άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η λήψη σύνταξης από
ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν συνιστά κώλυμα για
τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος.
3. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε
362€ μηνιαίως.

Γ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
1. Δικαιούχοι είναι άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα εφόσον,
κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν:
α) Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας
από 67% και άνω,
β) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από
80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,
γ) Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50%
και άνω.
2. Δικαιούχα πρόσωπα:
α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα
β. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από
οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλους είδους οικονομική παροχή
για την αναπηρία τους ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης από την απόφαση
αυτή.
γ. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν ασκούν
επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει
την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή
επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις
απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες
διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού. Ως έλλειψη ασφαλιστικών
προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου
ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από
ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης.
δ. Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου
υπερήλικα (ν.1296/1982) από τον ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) καθώς και τα άτομα
που παίρνουν το επίδομα του άρθρου 93 του ν. 4387/2016
ε. Τα άτομα με αναπηρία που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα να μην εμπίπτουν σε άλλο
ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία της παρούσας
απόφασης .
β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο
ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή
μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται.
Στα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από
οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή
για την αναπηρία τους, ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης, καταβάλλεται
ολόκληρο το χορηγούμενο επίδομα .
γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς
ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών .
4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε
313€ μηνιαίως.
Δ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν:
α. Βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και
δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 .
β. Σύνδρομο Down με συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό
αναπηρίας από 80% και άνω.
γ. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και
ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική
ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου
είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, μεγαλύτερο από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος του
άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85 ).

β. Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως
εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η
δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα .
γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών .
3. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€
μηνιαίως
Ε. Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών
ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

και

1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή ΚΕΠΑ ότι πάσχουν από :
α. Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
β. Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω)
και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης
βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών.
γ. Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του
σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών .
2. Δικαιούχα πρόσωπα:
α1. Τετραπληγικοί - παραπληγικοί (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και
ακρωτηριασμένοι
ανασφάλιστοι
και
ασφαλισμένοι
Ασφαλιστικών
Οργανισμών.
α2. Τετραπληγικοί - παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν
σύνταξη Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128,
όπως ισχύει).
β. Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι
στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί,
και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν την ίδια
αναπηρία.
γ. Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα
Σωμάτων Ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ εν ενεργεία και
συνταξιούχοι, δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι
τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που
έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και

συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε
στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460,
τ.B΄).
δ. Στην κατηγορία των ανασφάλιστων επίσης, εντάσσονται οι ασφαλισμένοι
και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη
δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν.
1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι
οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μη λαμβάνουν, λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας, άλλου
είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη
της εκάστοτε προβλεπομένης θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
β. Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι
ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή
προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του
εκάστοτε προβλεπόμενου επιδόματος. Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε
προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ της εκάστοτε
προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€
μηνιαίως. Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό το ποσό που καταβάλλεται
ανέρχεται σε 330,40 ευρώ μηνιαίως.
ΣΤ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία
(μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.),
συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), σύνδροµο Επίκτητης
Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και πρωτοπαθή (συγγενή)
ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε
εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης.
1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή ΚΕΠΑ ότι:
α. Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια,
δρεπανοκυτταρική αναιµία - οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
β. Πάσχουν από αιµορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές
διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

γ. Πάσχουν από σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε
ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
δ. Πάσχουν από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων και
υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης, µε ποσοστό
αναπηρίας από 50% και άνω.
2. Δικαιούχα πρόσωπα:
Τα ανασφάλιστα, τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και οι
συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μη λαμβάνουν, λόγω της πάθησής τους, άλλου είδους οικονομική
ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή,
τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν
περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την πάθηση αυτή.
β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών .
4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από
μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως ενώ στους πάσχοντες από
αιμορροφιλία – AIDS - πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια
αντισωμάτων σε 697€ μηνιαίως .
Ζ. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή ΚΕΠΑ ότι:
α. Έχουν κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών.
β. Έχουν κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
ηλικίας 19-65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και
από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη .
γ. Έχουν κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από
19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές
ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.
2. Δικαιούχα πρόσωπα:
Τα ανασφάλιστα, τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και οι
συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από
οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε
περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, θα χορηγείται η διαφορά. Στην έννοια
της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό
οργανισμό.
β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών .
4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε
362€ μηνιαίως.
Η. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή ΚΕΠΑ, ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό
αναπηρίας από 80% και άνω.
2. Δικαιούχα πρόσωπα:
α. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό,
εφόσον είναι ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο
ασφαλιστικό οργανισμό (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ ).
β. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης ΕΦΚΑ ).
γ. Άνεργοι ανασφάλιστοι.
δ. Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους,
αλλά διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής
περίθαλψης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.
ε. Έμμεσα ασφαλισμένοι, είτε λαμβάνουν σύνταξη είτε όχι.
στ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι.
ζ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής, μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
η. Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας
τους.

θ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι
δικηγόροι.
ι. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους
ασκούν την επιστήμη τους.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον
φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε
προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε
αυτούς η διαφορά.
β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών .
4. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους έχει ως
εξής:
α) Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 €
β) Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα
ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 €
γ) Εργαζόμενοι φοιτητές 362 €
δ) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 €
ε) Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία
697 €
στ) Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους
ασκούν την επιστήμη τους 697 €
Θ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα ηλικίας 0-18 ετών ή τα ενήλικα άτομα με
εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, που κρίνονται από
την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν εγκεφαλική παράλυση.
2. Επίσης εντάσσονται:
α. Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
β. Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του
ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών .

γ. Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση, των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως
ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων του ν.4051/1960 (ΦΕΚ Α68 ) και του
Β.Δ. 669/1961(ΦΕΚ Α158).
2. Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικοί - παραπληγικοί,
βάσει των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).
β. Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από
οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακή παροχή σε
χρήμα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της
προβλεπομένης. Στην περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται
σε αυτούς η διαφορά.
γ. Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα
ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους
καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ.
επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου
η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης
οικονομικής ενίσχυσης.
δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών .
3. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697€
μηνιαίως.

