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ΤΜΗΜΑ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πα.Γ.Ν.Η. 

 

Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΑΓΝΗ συνεργαζόμενη με τους ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκαν 
με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ), τους παρέχει κοινωνική υποστήριξη σε επαγγελματικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και οικογενειακά ζητήματα, τα οποία δημιουργούνται ή συνυπάρχουν με το 
θέμα υγείας τους, μέσα από υπεύθυνη επιστημονική παρέμβαση.  

Για πρακτικά ζητήματα ενημέρωσης για τη  λήψη επιδομάτων, παρακάτω καταγράφονται βασικές 
πληροφορίες:  

Η Υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται: 

 Στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων όπου ανήκουν 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 

To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε: 

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.  

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

Προσοχή, η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος. 

Οι ασθενείς με ΧΝΑ δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 ευρώ μηνιαίως και το οποίο 
καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο (ΦΕΚ 591/82 τεύχος Β΄). 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1.  Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος 
έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον 
υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του 
Ιδρύματος. 

 
2. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου  θα 
βεβαιώνεται ότι   πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα  
θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου πρέπει να αναφέρει 
ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή. 

 

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση :   
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1. Το ΑΜΚΑ 
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (για τους Έλληνες). 
3. Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων που 

αποδεικνύουν την νόμιμη διαμονή στη χώρα (για τους πολίτες άλλων χωρών). 
4.  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού 

τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN.   
5. Ε1 
6. Εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου έτους 
7. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο πρόσωπο τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, δικαστική απόφαση) και 
προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, ταυτότητα) 
 

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ. 
Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

1. Έλληνες Πολίτες. 
2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  
3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).   
4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 

1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση. 
5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς 

παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι 
αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» 

6. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» 
δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. 

7.  Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας 
των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος  και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την 
στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος 
οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» 

8. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει 
να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας» 

9. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια 
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους». 

10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα 
αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. 
Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου» 

11. Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 
Απαιτείται η προσκόμιση  «άδειας διαμονής σε ισχύ».  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 

 (Πανελλήνιος σύνδεσμος Νεφροπαθών: https://psnrenal.gr/?page_id=1132) 

  
1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση , ΣΦΟΠΕΚ , Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Υπ . Αποφ. 7/οικ./1144/21-12-90, έγγραφο ΙΚΑ Γ55/99/30-4-92, 
Αριθμ.ΔΥΓ3(α) / οικ. 4146 αρ.φύλλου 43 Β΄ 15/01/2013 ). Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι 
δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Συμβεβλημένες Κλινικές. 
 
2. Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο 
ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού και ανεξάρτητα από τον 
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε ασθενής. 

 

3. Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δικαιολογητικά όλων των 
ασφαλιστικών φορέων εκτός του ΙΚΑ κατατίθενται στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΠΥΥ 
ΥΠΑΔ (Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ αρ. πρωτ. : οικ.3522 – 17/01/2013, ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΟΞ7Μ-Ο84). Το 
ποσό είναι μηνιαία αποζημίωση ανάλογα με το τόπο κατοικίας και την απόσταση από την 
Μ.Τ.Ν.(Εγκύκλιος αρ. πρωτ. : ΟΙΚ. 53244 – 28/12/2012, ΑΔΑ: Β4ΜΟΞ7Μ-4ΥΟ) 
 
4. Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ν. 
1599/1986 άρθρο 9). 

 

5. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 ευρώ μηνιαίως το οποίο 
καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο. (ΦΕΚ 591/82 τεύχος Β΄) 

 

6. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα. 

  

7. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι  και 
συνταξιούχοι)  του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 
200 ευρώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ η οποία 
εκδίδεται κάθε χρόνο. 

  

8. Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο 
(Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες (Εγκύκλιος 
αρ.πρωτ. ΟΙΚ 28709 – 18/06/2012, ΑΔΑ:Β4ΛΘΟΞ7Μ-362). 

  

9. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας και άνω, έχουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προνομιακές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 
(πλήρη σύνταξη). 

  

10. Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα 
όχι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, 
προσαυξανόμενο κατά 5.500 ευρώ για κάθε ανάπηρο τέκνο με π.α. 80% δικαιούνται εντελώς 
δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται 
μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο. 

  

11. Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αδασμολόγητου αυτοκινήτου έως 
1600 κ.ε. και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας . 
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12. Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, 
τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες. (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98). 

  

13. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου. 

  

14. Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από 01/01/2014 απαλλάσσονται από 
την φορολογία εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. (Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ 
Α΄ 23/07/2013). 

  

15. Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-98) 
και σε ποσοστό 3% ανά σχολή. 

  

16. Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης. 
(Προεδρικό Διάταγμα 241, αρ. φύλλου 290 – 30/11/2005) 

  

17. Τα παιδιά των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται μετεγγραφή σε ποσοστό 1% σε 
αντίστοιχη σχολή κοντά στο τόπο κατοικίας τους. (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 208, 1/11/2004) 

  

18. Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) 
ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, αρθρο 30/παρ. 8) Καθώς και επιπλέον 
άδεια είκοσι δύο (22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007) 

  

19. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη (ν.3463 αρ.φύλλου 114 
τεύχος Β΄- 8/6/2006) 
  

20. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για όσο αυτό ισχύει και 
υπό προϋποθέσεις. (Ν.4021, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 3/10/2011 / ΠΟΛ: 1244, 1-12-2011)   

  

21. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό 
προϋποθέσεις (τηλ. πληροφοριών 2109298000)  

 

 


