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ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος και σύνταξης σε ασθενείς με

κυστική ίνωση.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.3812/06-02-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ.

        

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού,  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους

Βουλευτές κ.  κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Γ.  Μουλκιώτη και Α.  Πουλά και όσον αφορά θέματα

αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την παρ.1 του άρθ.  42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ Α΄68) όπως ισχύει,  ορίζεται  ότι οι

ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που

πάσχουν  από  τετραπληγία-παραπληγία  με  ποσοστό  ιατρικής  αναπηρίας  67%  και  άνω

δικαιούνται μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα, το ύψος του οποίου ισούται με 20 κατώτατα

ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ) όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31.12.2011.

Με την παρ.2 του άρθ.5 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄48), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3

του άρθ.61 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ Α΄272), ορίζεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις του άρθ.42

του  ν.1140/1981  (ΦΕΚ  Α΄68)  υπάγονται  και  οι  ασφαλισμένοι  των  φορέων  κοινωνικής

ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που :

α. πάσχουν από μυασθένεια, μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

β. έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή

κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο,

γ. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας,

δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία- τετραπληγία με ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω,

ε. έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Σε αυτή την περίπτωση το επίδομα ισούται

με 10 κατώτατα ΗΑΕ της 31.12.2011.

Με  την  παρ.5  του  άρθ.61  του  ν.3518/2006  (ΦΕΚ  Α΄272)  ορίζεται  ότι  στις  ανωτέρω

διατάξεις  του  άρθ.42  του  ν.1140/1981  (ΦΕΚ  Α΄68)  υπάγονται  και  οι  ασφαλισμένοι  των

φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που πάσχουν από:

α. το σύνδρομο κλάσματος γαλής,
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β. ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,

γ. οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Με την περ.γ,δ της παρ.1 του άρθ.  27 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) καθορίζεται  ότι  το

εξωιδρυματικό  επίδομα  χορηγείται  στους  ασφαλισμένους,  συνταξιούχους  και  στα  μέλη

οικογενείας  τους  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  στις  διατάξεις  που

ισχύουν κατά την 13.5.2016, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ο νόμος και ότι

οι διαφορετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για το Δημόσιο εναρμονίζονται σύμφωνα με το

άρθρο  11  του  νόμου  για  όλους  τους  αναπήρους  που  εργάζονται  στο  δημόσιο  και  τον

ιδιωτικό τομέα. 

Με  το  άρθ.56  του  ν.4554/2018  (ΦΕΚ  Α΄130)  ορίζεται  ότι  το  εξωιδρυματικό  επίδομα

χορηγείται,  όχι μόνο σε όσους πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες ανωτέρω παθήσεις,

αλλά  και  σε  όσους  πάσχουν  από  ασθένειες  οι  οποίες  επιφέρουν,  κατά  την  κρίση  της

αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, την ίδια, όπως οι ανωτέρω παθήσεις, μορφή αναπηρίας.

Με την τελευταία διεύρυνση που ισχύει από 18-7-2018, που έγινε στη νομοθεσία που διέπει

την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της αρχής

της ισότητας, με όρους χρηστής διοίκησης για τους αναπήρους του ιδιωτικού τομέα.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 (ΦΕΚ Α΄164) οι τυφλοί και από τους δύο

οφθαλμούς,  ασφαλισμένοι  των ασφαλιστικών  φορέων αρμοδιότητας  του Υπουργείου  μας

συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει

χρόνο  ασφάλισης  δεκαπέντε  (15)  ετών  ή  4.050  ημερών  ασφάλισης  –  για  φορείς  που

υπολογίζουν την ασφάλιση σε ημέρες. 

Οι ανωτέρω διατάξεις επεκτάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011 και στους

ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου μας που

πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,  εφόσον για τις παθήσεις

αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

Για  τους  υπαλλήλους  του  Δημοσίου  –  των  οποίων  οι  συνταξιοδοτικές  προϋποθέσεις

καθορίζονται  από  το  Π.Δ.169/2007  (ΦΕΚ  Α΄  210)  όπως  ισχύει  ή  από  διατάξεις  που

παραπέμπουν  σε  αυτές   –  οι  κατηγορίες  πασχόντων  από  συγκεκριμένα  νοσήματα  που

δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν με 15 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και ποσοστό

αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 1 (που αφορούν τους

πολιτικούς  υπαλλήλους)  και  26  (που  αφορούν  τους  στρατιωτικούς)  του  Π.Δ.169/2007.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες ειδικών παθήσεων για τους πολιτικούς υπαλλήλους είναι οι

εξής:  διάχυτο  γιγαντιαίο  αιματολεμφαγγείωμα,  τυφλότητα,  παραπληγία,  τετραπληγία,

υπερφωσφατασαιμία,  Βήτα  ομόζυγο  μεσογειακή,  δρεπανοκυτταρική  ή

μικροδρεπανοκυτταρική  αναιμία  με  σύγχρονη  υποβολή  σε  μετάγγιση,  χρόνια  νεφρική

ανεπάρκεια  τελικού  σταδίου  με  υποβολή  σε  αιμοκάθαρση  ή  περιτοναϊκή  κάθαρση,

μεταμόσχευση  μυελού  των  οστών  ή  συμπαγών  οργάνων  (καρδιά,  πνεύμονες,  ήπαρ,

πάγκρεας  και  νεφροί  ή  πάσχουν  από  αιμορροφιλία  Α΄  ή  Β΄,  μυασθένεια  –  μυοπάθεια,

ακρωτηριασμός των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου).

Για  τους  στρατιωτικούς  υπαλλήλους  στην  ανωτέρω  λίστα  δεν  περιλαμβάνονται  οι

παθήσεις:   διάχυτο  γιγαντιαίο  αιματολεμφαγγείωμα,  υπερφωσφατασαιμία  και

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
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Οι πάσχοντες από κυστική ίνωση δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και

το αίτημα του Συλλόγου τους για συμπερίληψη της Κυστικής Ίνωσης στις παθήσεις στις

οποίες έχει εφαρμογή η ανωτέρω διάταξη, αίτημα που ερείζεται κατά κύριο λόγο στην ίση

μεταχείριση με τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη

νόσο,  απαιτεί  νομοθετική  ρύθμιση  η  οποία  εξετάζεται  στο  πλαίσιο  της  θέσπισης  νέου

ενιαίου  νομοθετικού  πλαισίου  για  τη  συνταξιοδότηση  λόγω  αναπηρίας  για  όλους  τους

Φορείς και το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου  11 του ν. 4387/2016. 

           

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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