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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Με επιστολή του ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Πάφου του Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις κ. Αντρέας Φακοντής ζήτησε τη διεξαγωγή από τον Τομέα Ερευνών και Μελετών 
έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος αναφορικά με την παροχή οικονομικών 
ωφελημάτων σε ανήλικα άτομα με αναπηρία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

Στα πλαίσια των πιο πάνω στάλθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοι-
νοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD), που περιλάμβανε τα ακόλουθα ερω-
τήματα:  

1. Υπάρχει νομοθεσία αναφορικά με την παροχή οικονομικών ωφελημάτων/επιδομά-
των σε ανήλικα ανάπηρα άτομα; 

2. Αν ναι, ποια είναι αυτά τα οικονομικά ωφελήματα/επιδόματα; 

3. Ποιος ο βαθμός αναπηρίας που αποτελεί κριτήριο, ώστε να καταστεί ένα ανήλικο ά-
τομο με αναπηρία δικαιούχο οικονομικού ωφελήματος/επιδόματος; 

4. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια (περουσιακά στοιχεία και εισοδήματα γονέων) για 
την παροχή οικονομικών ωφελημάτων/επιδομάτων σε ανήλικα άτομα με αναπηρία; 

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών 
με τα πιο πάνω ερωτήματα απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων από το ECPRD. 

Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά, ανά χώρα και ερώτημα, όλες οι απαντήσεις των ευ-
ρωπαϊκών χωρών. Οι αναλυτικές απαντήσεις έχουν αποσταλεί στον βουλευτή ηλεκτρο-
νικά. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ 
ΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚ-

ΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις α-
παντήσεις 19 ευρωπαϊκών χωρών που ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Φα-
κοντής (ECPRD Request: 4209). Από τις εν λόγω απαντήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Νομοθεσία για την παροχή οικονομικών ωφελημάτων/επιδομάτων σε ανήλικα 
ανάπηρα άτομα 

Και στις 19 χώρες που απάντησαν δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να ρυθμίζει τα δι-
καιώματα των ανήλικων ανάπηρων ατόμων. Ωστόσο, πρόνοιες για τα δικαιώματα των α-
νήλικων ανάπηρων ατόμων και τις παροχές προς τις οικογένειές τους περιλαμβάνονται σε 
άλλες νομοθεσίες που επιλαμβάνονται θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, οικογενειακών επι-
δομάτων/ωφελημάτων, δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία/ασθένεια κ.ά. 

2. Οικονομικά ωφελήματα/επιδόματα 

Τα κυριότερα οικονομικά ωφελήματα/επιδόματα για ανήλικα ανάπηρα άτομα που αναφέ-
ρονται στις απαντήσεις είναι τα ακόλουθα: 

• Επίδομα φροντίδας (Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Λετονία, Μαυροβούνιο, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Φινλανδία). 

• Επίδομα αναπηρίας (Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Λιθου-
ανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλλία, Φινλανδία). 

• Προγράμματα οικονομικής στήριξης για άτομα με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια 
(Ελλάδα). 

• Επίδομα εκπαίδευσης (Γαλλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμα-
νία). 

• Αυξημένο οικογενειακό επίδομα ή επίδομα τέκνου (Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ισπα-
νία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλο-
βενία,  

• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Ισπανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ουγγα-
ρία, Φινλανδία). 

• Παροχή υποβοηθητικού τεχνολογικού εξοπλισμού (Δανία, Εσθονία, Φινλανδία). 

• Φορολογικές εκπτώσεις (Αυστρία, Ρουμανία). 

• Επίδομα στέγασης ή/και βοήθεια για δημιουργία υποδομών στον χώρο διαμονής 
(Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία). 

• Δημοτικές υπηρεσίες (Δανία, Ουγγαρία, Φινλανδία). 
 

3. Βαθμός αναπηρίας που αποτελεί κριτήριο, ώστε να καταστεί ένα ανήλικο άτομο 
με αναπηρία δικαιούχο οικονομικού ωφελήματος/επιδόματος 
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Ο βαθμός αναπηρίας και τα κριτήρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες 
χώρες η αξιολόγηση του ανήλικου ανάπηρου ατόμου γίνεται από ειδική επιτροπή/συμ-
βούλιο και τα επιδόματα/ωφελήματα παρέχονται με βάση τις ανάγκες του ανήλικου ανά-
πηρου ατόμου που απορρέουν από την αναπηρία/ασθένειά του. 

Σε αρκετές χώρες καθορίζεται ένας κατώτατος βαθμός αναπηρίας ως προϋπόθεση για 
την καταβολή ωφελημάτων/επιδομάτων.  

4. Εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή οικονομικών ωφελημάτων/επιδομάτων 
σε ανήλικα άτομα με αναπηρία 

Σε κάποιες χώρες (Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβενία) 
δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή επιδομάτων/ωφελημάτων σε ανή-
λικα ανάπηρα άτομα, σε κάποιες χώρες (Πορτογαλία, Σλοβακία) αναφέρονται εισοδημα-
τικά κριτήρια για την παροχή των επιδομάτων/ωφελημάτων και σε κάποιες χώρες τα ει-
σοδηματικά κριτήρια αφορούν μόνο μερικά από τα επιδόματα/ωφελήματα (Ηνωμένο Βα-
σίλειο, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Φινλανδία). Τέλος, κάποιες χώρες (Αυ-
στρία, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία) δεν απάντησαν στο ερώτημα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

ΧΩΡΑ Νομοθεσία για την 
παροχή οικονομικών 
ωφελημάτων/επιδο-
μάτων σε ανήλικα α-

νάπηρα άτομα 

Οικονομικά ωφελήματα/επιδόματα Βαθμός αναπηρίας που αποτε-
λεί κριτήριο, ώστε να καταστεί 
ένα ανήλικο ανάπηρο άτομο δι-
καιούχος οικονομικών ωφελη-

μάτων/επιδομάτων 

Εισοδηματικά κριτήρια 

 
Αυστρία 

• Νόμος περί Οικογε-
νειακής Αγωγής 

• Νόμος για Περί-
θαλψη/Φροντίδα 

• Νόμος περί Ασφάλι-
σης Συντάξεων του 
Αρμόδιου Φορέα Α-
σφάλισης Συντάξεων 

• Αύξηση οικογενειακού επιδόματος κατά €155,90 
μηνιαίως από 1/1/2018, το οποίο χορηγείται 
στους λήπτες οικογενειακού επιδόματος και 
μπορεί να χορηγηθεί και αναδρομικά για μέγιστο 
χρονικό διάστημα 5 ετών. 

• Επίδομα φροντίδας (απαιτείται βεβαίωση της α-
νάγκης για φροντίδα τουλάχιστον 65 ωρών μη-
νιαίως). Η ανάγκη για φροντίδα αξιολογείται από 
γιατρό ή νοσηλευτή και διαβαθμίζεται σε 7 επί-
πεδα. Το 2019 το επίδομα φροντίδας για το 1ο ε-
πίπεδο ανερχόταν σε €157,30 και για το 7ο επί-
πεδο €1.688,90. 

• Σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις όπου υ-
πάρχουν αυξημένες ανάγκες για φροντίδα και 
μακροχρόνια περίθαλψη επιδοτείται η φροντίδα 
για επιπλέον 50 ώρες μηνιαίως έως το 7ο έτος 
και επιπλέον 75 ώρες μηνιαίως έως το 15ο έτος. 

• Συνέχιση της παροχής επιδόματος ορφάνιας σε 
άτομα με αναπηρία μετά το 18ο έτος ηλικίας 
τους, όταν το άτομο είναι ανίκανο για εργασία, 
το ύψος του οποίου ανέρχεται στο 40% του επι-
δόματος ορφάνιας, όταν το άτομο είναι ορφανό 
από έναν γονέα, και 60% σε περιπτώσεις ορφά-
νιας και από τους δύο γονείς. 

• Γονείς που έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα 
του ανήλικου ανάπηρου παιδιού τους και δεν 

Ο βαθμός αναπηρίας πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον 50% και να βε-
βαιώνεται από ειδικό γιατρό διορι-
σμένο από το Ομοσπονδιακό Υ-
πουργείο Εργασίας, Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Προστα-
σίας Καταναλωτών. 

Δεν απαντήθηκε. 
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μπορούν να εργαστούν ή εργάζονται μερικώς δι-
καιούνται δωρεάν κοινωνική ασφάλιση για σκο-
πούς σύνταξης. 

• Φοροαπαλλαγές για έξοδα παιδιών με αναπη-
ρία, από €75 έως €243 αναλόγως του βαθμού 
αναπηρίας. 

 
Γαλλία 

Δεν απαντήθηκε. • Επίδομα εκπαίδευσης για κάλυψη αναγκών εκ-
παίδευσης και φροντίδας παιδιών με αναπηρία, 
το οποίο παρέχεται στους έχοντες εξαρτώμενο 
παιδί με αναπηρία κάτω των 20 χρονών. Το επί-
δομα αυτό δεν παρέχεται σε περιπτώσεις παι-
διών που διαμένουν σε σχολεία, όπου όλα τα έ-
ξοδα καλύπτονται από το ασφαλιστικό σύστημα 
υγείας, το κράτος ή τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας. Η διάρκεια παροχής του επιδόματος 
καθορίζεται από τον βαθμό αναπηρίας και τις πι-
θανότητες βελτίωσης της κατάστασης του παι-
διού και κυμαίνεται από 2 έως 5 χρόνια ή για α-
περιόριστο χρόνο μέχρι την ενηλικίωση του παι-
διού. 

• Συμπληρωματικό επίδομα αναλόγως του βαθ-
μού αναπηρίας και των αναγκών, το οποίο κυ-
μαίνεται από €132 έως και €1.254 μηνιαίως.  

• 80% ή 

• 50% έως 79% για παιδιά 
που βρίσκονται σε ίδρυμα 
ή λαμβάνουν κατ’ οίκον 
φροντίδα. 

Δεν απαντήθηκε. 

   
Δανία 

Στο Νόμο περί Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών προνο-
είται ποικιλία προγραμ-
μάτων στήριξης ατόμων 
με αναπηρίες. 

• Παροχή βοήθειας για κάλυψη πρόσθετων εξό-
δων στους γονείς παιδιών κάτω των 18 ετών με 
σωματική/νοητική αναπηρία ή με χρόνια ασθέ-
νεια, π.χ. ο δήμος καλύπτει τα έξοδα επιδιορθώ-
σεων/απαραίτητων αλλαγών στην οικο-
δομή/χώρο που διαμένει το παιδί, έτσι που να 

Σωματική/νοητική αναπηρία ή 
χρόνια ασθένεια, χωρίς να διευ-
κρινίζεται ο βαθμός. 

Δεν υπάρχουν. 
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διευκολύνεται η διαβίωση και η κινητικότητά του 
στον χώρο. 

• Καταβολή αποζημίωσης εισοδήματος από τον 
δήμο σε άτομα που φροντίζουν και έχουν υπό 
την ευθύνη τους στον χώρο κατοικίας τους παιδί 
με σωματική/νοητική αναπηρία ή χρόνια ασθέ-
νεια. 

  
Ελλάδα 

Δεν υπάρχει νομοθεσία 
ειδικά για ανήλικα ανά-
πηρα άτομα. Υπάρχει 
νομοθεσία (Ν. 
4512/2018) που αφορά 
προνοιακές παροχές σε 
χρήμα για άτομα με α-
ναπηρία. Αρμόδιος φο-
ρέας υλοποίησης είναι 
ο Οργανισμός Προνοια-
κών Επιδομάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΟΠΕΚΑ) και τα 
Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Ο 
ΟΠΕΚΑ τελεί υπό την 
εποπτεία του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και 
Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. 

Εννέα προγράμματα οικονομικής στήριξης εφαρμό-
ζονται από τον ΟΠΕΚΑ για ανάπηρα άτομα:  

• Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπλη-
γικούς και ακρωτηριασμένους. 

• Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, άτομα που 
έχουν υποστεί μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος 
κ.λπ. 

• Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπη-
ρία. 

• Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική 
υστέρηση. 

• Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπλη-
γικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και 
ασφαλισμένων του δημοσίου. 

• Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναι-
μία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρε-
πανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική 
διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτη-
της Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS). 

• Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατό-
μων. Σε ανήλικα άτομα με βαθμό αναπηρίας 
67% παρέχεται επίδομα €362 μηνιαίως. 

• Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρα-
σης. 

Τα κριτήρια που καθορίζουν τον 
βαθμό αναπηρίας είναι τα ίδια 
που ισχύουν και για τους ενήλι-
κους αναπήρους και έχουν ως ε-
ξής: 

• 50% για διαβητικούς τύπου 1 
και ινσουλινοεξαρτώμενους. 

• 80% και άνω για περιπτώσεις 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 
τελικού σταδίου. 

• 80% και άνω για άτομα με σο-
βαρή νοητική αναπηρία, με δεί-
κτη νοημοσύνης κάτω από 34 
ή με σύνδρομο Down ή αυτι-
στικά άτομα ή άτομα που πά-
σχουν από άλλα γενετικά σύν-
δρομα. 

• 67% για παραπληγικούς, τε-
τραπληγικούς ή ακρωτηρια-
σμένους. 

• 67% για πάσχοντες από θα-
λασσαιμία, αιμοσφαιρινοπά-
θεια, δρεπανοκυτταρική αναι-
μία, ομοζυγωτική δρεπανοκυτ-
ταρική αναιμία, μικροκερατο-
ειδή αναιμία. 

Δεν υπάρχουν. 

https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Επίδομα-κίνησης-σε-παραπληγικούς-τετραπληγικούς-και-ακρωτηριασμένους-2.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Επίδομα-κίνησης-σε-παραπληγικούς-τετραπληγικούς-και-ακρωτηριασμένους-2.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Διατροφικό-επίδομα-σε-νεφροπαθείς-μεταμοσχευμένους-καρδιάς-ήπατος-κ.λπ.-3-1.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Διατροφικό-επίδομα-σε-νεφροπαθείς-μεταμοσχευμένους-καρδιάς-ήπατος-κ.λπ.-3-1.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Διατροφικό-επίδομα-σε-νεφροπαθείς-μεταμοσχευμένους-καρδιάς-ήπατος-κ.λπ.-3-1.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-βαριά-αναπηρία.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-βαριά-αναπηρία.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-βαριά-νοητική-υστέρηση.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-βαριά-νοητική-υστέρηση.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-παραπληγικών-τετραπληγικών-και-ακρωτηριασμένων-ανασφάλιστων-και-ασφαλισμένων-του-Δημοσίου_νεο.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-παραπληγικών-τετραπληγικών-και-ακρωτηριασμένων-ανασφάλιστων-και-ασφαλισμένων-του-Δημοσίου_νεο.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-παραπληγικών-τετραπληγικών-και-ακρωτηριασμένων-ανασφάλιστων-και-ασφαλισμένων-του-Δημοσίου_νεο.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma-enisxysis-atomon-me-syggeni-aimolytiki-anaimia-AIDS-k.lp_.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma-enisxysis-atomon-me-syggeni-aimolytiki-anaimia-AIDS-k.lp_.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma-enisxysis-atomon-me-syggeni-aimolytiki-anaimia-AIDS-k.lp_.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma-enisxysis-atomon-me-syggeni-aimolytiki-anaimia-AIDS-k.lp_.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2018/07/Programma-enisxysis-atomon-me-syggeni-aimolytiki-anaimia-AIDS-k.lp_.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-κωφών-και-βαρήκοων-ατόμων-2.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-κωφών-και-βαρήκοων-ατόμων-2.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-αναπηρία-όρασης.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-αναπηρία-όρασης.doc
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• Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική πα-
ράλυση ύψους €697 μηνιαίως ανεξαρτήτως του 
βαθμού αναπηρίας. 

• Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευ-
θέντων χανσενικών και μελών των οικογενειών 
τους. 

• 50% για πάσχοντες από αιμο-
φιλία Α, αιμοφιλία Β, συγγενείς 
αιμορραγικές παθήσεις, AIDS 
ή άτομα με πρωτογενή ανοσο-
ανεπάρκεια αντισωμάτων. 

• 67% για άτομα με κώφωση ή 
απώλεια ακοής. 

• 80% για τυφλούς. 

• Δεν απαιτείται βαθμός αναπη-
ρίας για άτομα με εγκεφαλική 
παράλυση και χανσενικά ά-
τομα. 

• 80% για άτομα με ακρωτηρια-
σμένα τα κάτω ή άνω άκρα ή 
άτομα με παράλυση στα κάτω 
άκρα. 

   
Εσθονία 

• Νόμος περί Κοι-
νωνικών Παρο-
χών για Άτομα 
με Ειδικές Ανά-
γκες. 

• Νόμος περί Κοι-
νωνικής Πρό-
νοιας (ανήλικα 
ανάπηρα ά-
τομα). 

• Επίδομα ανάπηρου παιδιού, το οποίο καταβάλ-
λεται μηνιαίως σε ανάπηρα παιδιά κάτω των 16 
χρονών για κάλυψη εξόδων που απορρέουν 
από την αναπηρία τους και για δράσεις που 
προβλέπονται στο πλάνο αποκατάστασης. Το ύ-
ψος του επιδόματος αντιστοιχεί σε ποσοστό 
270% του κοινωνικού ωφελήματος για παιδιά με 
μέτρια αναπηρία (€69,04 κατά το 2019) και σε 
ποσοστό 315% του κοινωνικού ωφελήματος για 
παιδιά με σοβαρή/βαριά αναπηρία (€80,55 κατά 
το 2019). 

• Eκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο καταβάλλεται 
σε παιδιά που φοιτούν σε ανώτερες τάξεις της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε φοιτητές τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό επί-
δομα δεν καταβάλλεται για τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο. Καταβάλλεται σύμφωνα με τις πραγ-
ματικές πρόσθετες δαπάνες του ατόμου σε 

Ο βαθμός αναπηρίας παιδιών 
κάτω των 16 χρόνων καθορίζεται 
ανάλογα με την ανάγκη για προ-
σωπική φροντίδα, καθοδήγηση ή 
εποπτεία ως ακολούθως: 

• Βαριά αναπηρία ορίζεται η α-
πώλεια ή ανωμαλία στην ανα-
τομική, φυσιολογική ή νοητική 
δομή του ανθρώπινου οργανι-
σμού που έχει ως αποτέλεσμα 
την ανάγκη του ατόμου για συ-
νεχή προσωπική φροντίδα, κα-
θοδήγηση και συνοδεία για 24 
ώρες την ημέρα. 

• Σοβαρή αναπηρία ορίζεται η α-
πώλεια ή ανωμαλία στην ανα-
τομική, φυσιολογική ή νοητική 

Δεν υπάρχουν. 

https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-εγκεφαλική-παράλυση.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-ατόμων-με-εγκεφαλική-παράλυση.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Οικονομική-ενίσχυση-ασθενών-και-αποθεραπευμένων-χανσενικών-και-μελών-των-οικογενειών-τους.-1.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Οικονομική-ενίσχυση-ασθενών-και-αποθεραπευμένων-χανσενικών-και-μελών-των-οικογενειών-τους.-1.doc
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2019/07/Οικονομική-ενίσχυση-ασθενών-και-αποθεραπευμένων-χανσενικών-και-μελών-των-οικογενειών-τους.-1.doc
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ποσό που αντιστοιχεί στο 25%-100% του κοινω-
νικού ωφελήματος (€6,39 - €25,57). 

• Πρόσθετα ωφελήματα από τοπικές κυβερνήσεις:  

➢ Παιδιά κάτω των 17 χρονών δικαιούνται υ-
πηρεσίες στήριξης για φροντίδα και μετα-
φορά. Οι ανάγκες για στήριξη πρέπει να α-
ξιολογούνται σε επίπεδο τοπικής κυβέρνη-
σης από ειδικό και να συνάδουν με το σχέ-
διο αποκατάστασης του παιδιού.  

➢ Επίδομα για τεχνική βοήθεια σε περίπτωση 
που συστήνεται από γιατρό ή από κέντρο/ί-
δρυμα αποκατάστασης. 

δομή του ανθρώπινου οργανι-
σμού που έχει ως αποτέλεσμα 
την ανάγκη του ατόμου για 
προσωπική φροντίδα, καθοδή-
γηση και συνοδεία για 24 ώρες 
ανά 2 μέρες. 

• Μέτρια αναπηρία ορίζεται η α-
πώλεια  ή ανωμαλία στην ανα-
τομική, φυσιολογική ή νοητική 
δομή του ανθρώπινου οργανι-
σμού που έχει ως αποτέλεσμα 
την ανάγκη του ατόμου για τα-
κτική προσωπική φροντίδα ή 
συνοδεία εκτός της κατοικίας 
του τουλάχιστον μια φορά τη 
βδομάδα. 

 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Νομοθεσία περί Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων 
(μετά το 16ο έτος της η-
λικίας του ο νέος ανά-
πηρος μπορεί να διεκ-
δικήσει αυτοτελώς πα-
ροχές). 

Αναπηρικό επίδομα διαβίωσης, το οποίο διακρίνε-
ται σε επίδομα φροντίδας και επίδομα κινητικότη-
τας:  

• Επίδομα φροντίδας καταβάλλεται αναλόγως του 
βαθμού αναπηρίας και το ύψος του εβδομα-
διαίως ανέρχεται σε £23,20 (χαμηλό) ή £58,70 
(μέτριο) ή £87,65 (υψηλό). Καταβάλλεται από 
την ηλικία των τριών μηνών ή από τη γέννηση 
του παιδιού, σε περιπτώσεις που το παιδί χρειά-
ζεται συνεχή προσωπική φροντίδα και εποπτεία 
λόγω της αναπηρίας του. 

• Επίδομα κινητικότητας καταβάλλεται αναλόγως 
του προβλήματος του παιδιού σε δύο επίπεδα: 
Υψηλό για ανάπηρα παιδιά από 3 χρονών και 
άνω που δεν μπορούν να περπατήσουν ή έχουν 
δυσκολίες στο βάδισμα (£61,20 εβδομαδιαίως) 
και χαμηλό για παιδιά από 5 χρονών και άνω 

Κριτήρια για την παροχή επιδόμα-
τος με βάση τις συνιστώσες 
«φροντίδα» και «κινητικότητα» ως 
ακολούθως: 

• Το επίδομα φροντίδας κατα-
βάλλεται ανάλογα με τις ανά-
γκες του παιδιού σε τρία επί-
πεδα ως εξής: 

➢ Χαμηλό - το παιδί χρήζει με-
ρικής φροντίδας κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 

➢ Μέτριο - το παιδί χρήζει συ-
χνής βοήθειας και σταθερής 
εποπτείας κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και της νύκτας ή 
και βοήθειας κατά τη διαδι-
κασία αιμοκάθαρσης. 

Στις περιπτώσεις που το 
εισόδημα της οικογένειας 
είναι χαμηλό, οι γονείς ενι-
σχύονται οικονομικά ή επι-
χορηγούνται για τα έξοδα 
κατοικίας ή ενοικίου. 
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που περπατούν, αλλά χρειάζονται επιπλέον κα-
θοδήγηση και συνοδεία σε εξωτερικούς χώρους 
(£23,20 εβδομαδιαίως). 

➢ Υψηλό - το παιδί χρήζει βο-
ήθειας ή καθοδήγησης μέρα 
και νύκτα ή είναι μόνιμα άρ-
ρωστο. 

• Το επίδομα κινητικότητας κα-
ταβάλλεται αναλόγως του επι-
πέδου βοήθειας που έχει ανά-
γκη το παιδί ως εξής: 

➢ Χαμηλό - το παιδί μπορεί να 
περπατά, αλλά χρήζει βοή-
θειας και συνοδείας σε εξω-
τερικούς χώρους. 

➢ Υψηλό - το παιδί δεν μπορεί 
να περπατά ή μπορεί να 
περπατά διανύοντας μικρή 
μόνο απόσταση ή το περ-
πάτημα πιθανόν να επιδει-
νώνει την υγεία του ή είναι 
τυφλό ή έχει μειωμένη ό-
ραση. 

       
Ισπανία 

Βασιλικό Διάταγμα 
1/2013/Νόμος για τα Δι-
καιώματα και την Κοι-
νωνική Ένταξη Ατόμων 
με Αναπηρίες. 

• Σύμφωνα με τη νομοθεσία, άτομα με αναπηρία 
έχουν κοινωνικά και οικονομικά ωφελήματα, ό-
πως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ε-
πίδομα κινητικότητας, παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών αποκατάστασης. 
 

• Για σκοπούς ορισμού της πολύτεκνης οικογέ-
νειας, ένα παιδί με αναπηρία ισοδυναμεί με 2 
παιδιά. Πολύτεκνη οικογένεια θεωρείται η οικο-
γένεια με 3 ή περισσότερα παιδιά.  

 

• Γονείς που έχουν παιδί με αναπηρία κάτω των 
18 ετών λαμβάνουν χρηματικό επίδομα €1.000 
ετησίως. 

Βαθμός αναπηρίας ίσος ή μεγα-
λύτερος του 33%. 

Δεν υπάρχουν. 
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Κροατία 

Νόμος περί Κοινωνικής 
Πρόνοιας. 

• Προσωπικό επίδομα αναπηρίας παρέχεται σε ά-
τομο με σοβαρή αναπηρία ή άτομο με σοβαρά 
προβλήματα υγείας για κάλυψη των αναγκών 
διαβίωσής του και για στήριξή του για κοινωνική 
επανένταξη. Για άτομα χωρίς κανένα εισόδημα 
το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται ισούται με 
το 300% ενός βασικού ποσού (€67,57) δηλαδή 
€202,71 μηνιαίως.  

• Συμπληρωματικό επίδομα για προσωπική φρο-
ντίδα και βοήθεια παρέχεται σε άτομα με αναπη-
ρία που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνα 
τους στις βασικές ανάγκες τους και χρειάζονται 
φροντίδα από άλλο άτομο για μαγείρεμα, ψώνια, 
καθαριότητα σπιτιού, ντύσιμο και προσωπική υ-
γιεινή. Καταβάλλεται σε δύο επίπεδα αναλόγως 
των αναγκών του ατόμου:  

➢ Σε πλήρες ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό 
120% του βασικού ποσού που προβλέπεται 
στη σχετική νομοθεσία (€81,09) και παρέχε-
ται σε άτομα με σοβαρή αναπηρία ή σε άτομα 
με μόνιμες και σοβαρές αλλοιώσεις στην υ-
γεία τους ή σε τυφλούς, κωφούς και γενικά ά-
τομα που δεν μπορούν να ζήσουν και να ερ-
γαστούν μόνα τους.  

➢ Σε μειωμένο ποσό που ισοδυναμεί με ποσο-
στό  84% της βασικού ποσού που προβλέπε-
ται στη σχετική νομοθεσία (€56,76) και παρέ-
χεται σε τυφλούς ή κωφούς που μπορούν να 
ζήσουν και να εργαστούν μόνοι τους.  

• Επίδομα για αιτούντες εργασία χορηγείται σε 
παιδιά άνω των 15 ετών που έχουν ολοκληρώ-
σει τη φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια, δευτε-
ροβάθμια ή και τριτοβάθμια εκπαίδευση και έ-
χουν αναπτυξιακές δυσκολίες ή σε άτομα με α-
ναπηρία των οποίων η φυσική, διανοητική, 

• Όσον αφορά το προσωπικό ε-
πίδομα αναπηρίας, υπάρχουν 
πρόνοιες στη νομοθεσία που 
καθορίζουν τον βαθμό της α-
ναπηρίας, καθώς και τη σοβα-
ρότητα των αλλοιώσεων στην 
κατάσταση της υγείας του ατό-
μου. 

• Όσον αφορά το συμπληρωμα-
τικό επίδομα για προσωπική 
φροντίδα και βοήθεια, ο τύπος 
και η έκταση των αναγκών 
φροντίδας καθορίζονται στη 
νομοθεσία στη βάση ειδικών 
μεθόδων αξιολόγησης της φυ-
σικής κατάστασης του ατόμου. 

Για κάποια ωφελήματα/ε-
πιδόματα υπάρχουν εισο-
δηματικά κριτήρια: 

• To προσωπικό επίδομα 
αναπηρίας, όταν το ά-
τομο έχει εισόδημα, το 
ισούται με τη διαφορά 
του ποσού €202,71 και 
του μέσου μηνιαίου ει-
σοδήματος των τελευ-
ταίων 3 μηνών, από τη 
μέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση. 

• Όσον αφορά το συ-
μπληρωματικό επίδομα 
για προσωπική φρο-
ντίδα και βοήθεια, δικαι-
ούχος είναι ανάπηρο ά-
τομο του οποίου το 
μέσο μηνιαίο εισόδημα 
(νοικοκυριό ενός ατό-
μου) δεν ξεπερνά το 
250% του βασικού πο-
σού, δηλαδή τα 
€168,92 ή άτομο του ο-
ποίου το μέσο μηνιαίο 
εισόδημα των μελών 
του νοικοκυριού δεν ξε-
περνά το 200% του βα-
σικού ποσού, δηλαδή 
τα €135,14, κατά τους 
τελευταίους 3 μήνες 
πριν από την υποβολή 
της αίτησης. 
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πνευματική ή αισθητηριακή δυσλειτουργία διαπι-
στώθηκε και αξιολογήθηκε από το Ινστιτούτο Ε-
μπειρογνωμόνων Επαγγελματικής Αποκατάστα-
σης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες. 
Βασική προϋπόθεση είναι το άτομο να μη λαμ-
βάνει επίδομα ανεργίας με βάση άλλη νομοθε-
σία και να είναι δηλωμένο ως άνεργο στη Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το ύψος του επι-
δόματος ανέρχεται σε €47,29 μηνιαίως. 

• Επίδομα ευπαθούς ενεργειακού πελάτη παρέχε-
ται για κάλυψη του κόστους κατανάλωσης ενέρ-
γειας (ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, γκάζι) που 
δεν ξεπερνά το ποσό των €27,03 μηνιαίως. 

• Επίδομα τέκνου για παιδιά με αναπηρίες ή προ-
βλήματα υγείας που είναι κατά 25% μεγαλύτερο 
από το θεσμοθετημένο επίδομα.  

    
Λετονία 

• Νόμος περί Κοινωνι-
κών Κρατικών Επι-
δομάτων. 

• Κανονισμοί Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 
σχετικά με τα κριτή-
ρια, τις χρονικές πε-
ριόδους και τις διαδι-
κασίες που καθορί-
ζουν την αναπηρία 
και την απώλεια της 
ικανότητας για εργα-
σία. 

 

• Συμπληρωματικό επίδομα για οικογένειες με παι-
διά με αναπηρία κάτω των 18 ετών, το οποίο 
παρέχεται μηνιαίως και το ύψος του ανέρχεται 
σε €106,72. 

• Επίδομα παιδικής μέριμνας για παιδιά κάτω των 
18 ετών με σοβαρή σωματική και λειτουργική α-
ναπηρία, τo ύψος του οποίου είναι €313,43 μη-
νιαίως. 

Ο βαθμός αναπηρίας καθορίζεται 
με βάση τη νομοθεσία περί Ανα-
πήρων. Η κατάσταση του ανάπη-
ρου ατόμου αξιολογείται από κρα-
τική ιατρική επιτροπή.  

Επιπλέον, σε Κανονισμό του Υ-
πουργικού Συμβουλίου περιέχο-
νται πρόνοιες για άτομα με ανα-
πηρία κάτω των 18 ετών που κα-
θορίζουν: 

• τη διάρκεια της αναπηρίας, 
που κυμαίνεται από 6 μήνες, 1, 
2 ή 5 χρόνια ή μέχρι τη συ-
μπλήρωση του 18ου έτους, και 

• τον βαθμό της αναπηρίας με 
βάση τα κλινικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ασθε-
νειών. 

Δεν υπάρχουν εισοδημα-
τικά κριτήρια για τα κρα-
τικά επιδόματα. 

Εισοδηματικά κριτήρια εί-
ναι δυνατό να υπάρχουν 
για πρόσθετα επιδόματα 
που χορηγούνται από 
τους δήμους/τοπικές αρ-
χές σε άτομα με αναπη-
ρίες στην επικράτειά τους. 
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Λιθουανία 

 

• Νόμος περί Επιδο-
μάτων Τέκνου. 

• Νόμος περί Συντά-
ξεων Κοινωνικής 
Πρόνοιας. 

• Επίδομα τέκνου για παιδιά με αναπηρία μέχρι το 
18ο έτος ηλικίας ή μέχρι το 21ο έτος, αν το άτομο 
φοιτά σε σχολείο σύμφωνα με το γενικό εκπαι-
δευτικό σύστημα, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
στα €69,92 μηνιαίως. 

• Επίδομα κοινωνικής αρωγής για αναπηρία με 
βάση το επίπεδο αναπηρίας ως ακολούθως: 

➢ Για άτομα με σοβαρή αναπηρία €264 μη-
νιαίως. 

➢ Για άτομα με μέτρια αναπηρία €198 μηνιαίως. 

➢ Για άτομα με ήπια αναπηρία €132 μηνιαίως. 

Επίπεδα αναπηρίας: 

• Υψηλό επίπεδο αναπηρίας 
(σοβαρή αναπηρία): Το άτομο 
έχει σημαντικά μειωμένες δυ-
νατότητες ανάπτυξης, συμμε-
τοχής και δραστηριότητας με 
αποτέλεσμα να χρειάζεται συ-
νεχή νοσηλεία, περίθαλψη και 
βοήθεια από άλλο άτομο 
λόγω ασθένειας, τραυματι-
σμού, γενετήσιων ή άλλων 
προβλημάτων υγείας της παι-
δικής ηλικίας. 

• Μέτριο επίπεδο αναπηρίας: 
Το άτομο έχει μειωμένες δυ-
νατότητες ανάπτυξης, συμμε-
τοχής και δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα να χρειάζεται τα-
κτική νοσηλεία, περίθαλψη και 
βοήθεια από άλλο άτομο 
λόγω ασθένειας, τραυματι-
σμού, γενετήσιων ή άλλων 
προβλημάτων υγείας της παι-
δικής ηλικίας. 

• Χαμηλό επίπεδο αναπηρίας: 
Το άτομο έχει ασήμαντα μειω-
μένες δυνατότητες ανάπτυξης, 
συμμετοχής και δραστηριότη-
τας, με αποτέλεσμα να χρειά-
ζεται συχνή νοσηλεία, περί-
θαλψη και βοήθεια από άλλο 
άτομο λόγω ασθένειας, τραυ-
ματισμού, γενετήσιων ή άλ-
λων προβλημάτων υγείας της 
παιδικής ηλικίας. 

Δεν υπάρχουν. 
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Αξιολόγηση του επιπέδου αναπη-
ρίας συντελείται ως ακολούθως:  

• Μετά από ιατρική εξέταση στο 
Επαρχιακό Γραφείο Αξιολόγη-
σης Αναπηρίας και Επαγγελ-
ματικής Δυναμικότητας του Υ-
πουργείου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Εργασίας. 

• Μετά από ιατρική εξέταση στο 
σπίτι ή σε νοσηλευτήριο σε πε-
ριπτώσεις σοβαρών διαταρα-
χών υγείας. 

• Με τη βεβαίωση των γονιών ή 
κηδεμόνων του παιδιού στις 
περιπτώσεις που δεν αμφισβη-
τείται το επίπεδο αναπηρίας με 
βάση τα προσκομισθέντα ια-
τρικά πιστοποιητικά. 

Μαυρο-
βούνιο 

Νόμος περί Κοινωνικής 
Προστασίας και Προ-
στασίας του Παιδιού. 

• Eπίδομα προσωπικής αναπηρίας, το ύψος του 
οποίου είναι €178,19 μηνιαίως. Δικαιούχοι είναι 
άτομα με σοβαρή αναπηρία που δε λαμβάνουν 
το επίδομα φροντίδας και στήριξης. 

• Επίδομα φροντίδας και στήριξης, το ύψος του ο-
ποίου ανέρχεται σε €65,35 μηνιαίως. Δικαιούχοι 
είναι άτομα που χρήζουν φροντίδας και υποστή-
ριξης λόγω σωματικών, διανοητικών, πνευματι-
κών ή αισθητηριακών διαταραχών ή αλλαγών 
στην κατάσταση της υγείας τους. Το δικαίωμα 
για παροχή του επιδόματος μπορεί ασκηθεί, νο-
ουμένου ότι ο δικαιούχος δεν έχει ασκήσει το δι-
καίωμα αυτό βάσει άλλων νόμων και δεν είναι 
δικαιούχος επιδόματος προσωπικής αναπηρίας. 

• Δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ανήλικο άτομο με αναπηρία είναι 
το άτομο κάτω των 18 ετών με 
μακροχρόνιες σωματικές, πνευ-
ματικές, διανοητικές ή αισθητηρια-
κές διαταραχές οι οποίες καθι-
στούν δύσκολη την πλήρη και α-
ποτελεσματική συμμετοχή του 
στην κοινωνία με βάση την Αρχή 
της Ισότητας. 

Δεν απαντήθηκε. 
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• Επίδομα κηδείας σε περίπτωση θανάτου του δι-
καιούχου ύψους €315. 

• Αποζημίωση για τον γονέα ή τον κηδεμόνα του 
δικαιούχου επιδόματος προσωπικής αναπηρίας, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στα €193 μη-
νιαίως. 

• Επίδομα τέκνου για ανήλικους λήπτες επιδόμα-
τος προσωπικής αναπηρίας. Το επίδομα ανέρ-
χεται στα €39,57 μηνιαίως. 

• Βοήθημα για ανατροφή και εκπαίδευση για παι-
διά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Καλύ-
πτει το κόστος διαμονής σε ίδρυμα και τα μετα-
φορικά έξοδα. 

Για σκοπούς άσκησης των δικαιωμάτων παροχής 
επιδομάτων η κατάσταση του ατόμου αξιολογείται 
από ειδική επιτροπή. 

Ολλανδία 

Νόμος για τους Νέους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες παιδιού με σωματική ή 
νοητική αναπηρία μπορούν να επιλέξουν μεταξύ υ-
πηρεσιών ειδικής βοήθειας και υπηρεσιών μέσω 
κονδυλίου (προϋπολογισμού) για προσωπική φρο-
ντίδα. 

• Όσον αφορά τις υπηρεσίες ειδικής βοήθειας, ο 
παροχέας αποφασίζει για το είδος και τον τρόπο 
παροχής της βοήθειας. 

• Yπηρεσίες μέσω κονδυλίου για προσωπική 
φροντίδα παρέχονται βάσει επιλογής του δικαι-
ούχου, δηλαδή ο δικαιούχος αποφασίζει για το 
είδος της φροντίδας, τον χρόνο και από ποιον 
θα λάβει τη φροντίδα. Τα αιτήματα για παροχή 
υπηρεσιών μέσω κονδυλίου υποβάλλονται 
στους δήμους, οι οποίοι αποφασίζουν για το 
κονδύλι που θα διατεθεί για τους νέους. Οι υπη-
ρεσίες μέσω του κονδυλίου παρέχονται υπό 

Ο δήμος αξιολογεί τις ανάγκες του 
ανήλικου παιδιού και εγκρίνει την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών 
προσωπικής φροντίδας. 

Δεν υπάρχουν. 
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προϋποθέσεις (οι υπηρεσίες βοήθειας, οι παρο-
χείς των υπηρεσιών και οι εγκαταστάσεις εγκρί-
νονται από τον δήμο και δυνατόν να ισχύουν κα-
νόνες όσον αφορά τη βοήθεια που λαμβάνει το 
παιδί από μέλη της οικογένειάς του ή φίλους). Η 
ανάγκη για φροντίδα καθορίζεται από το ίδιο το 
παιδί ή τον νέο κάτω των 18 ετών και τους γο-
νείς του. 

Ουγγαρία 

• Νόμος περί Οικο-
γενειακής Στήρι-
ξης. 

• Νόμος περί Κοινω-
νικής Διακυβέρνη-
σης και Κοινωνι-
κών Ωφελημάτων. 

• Ειδικές πρόνοιες 
στον Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας. 

• Οικογενειακό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 
€69,40 μηνιαίως για κάθε παιδί με αναπηρία ή 
χρόνια ασθένεια ή σε €77,14 μηνιαίως, όταν το 
παιδί προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια.  

Στη σχετική νομοθεσία περιλαμβάνεται κατάλογος 
των ασθενειών, ειδών αναπηρίας, που αποτελούν 
προϋπόθεση για την παροχή υψηλότερου επιδό-
ματος. 

• Επίδομα κατ’ οίκον παιδικής φροντίδας, το ο-
ποίο είναι καθολικό και πάγιο και καταβάλλεται 
στους γονείς των παιδιών μέχρι το 3ο έτος της η-
λικίας για παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα υγείας και μέχρι το 10ο έτος της ηλικίας 
για παιδιά με αναπηρία ή παιδιά με χρόνια προ-
βλήματα υγείας.  

• Επίδομα νοσηλείας, το οποίο καταβάλλεται σε 
άτομα που παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα σε 
μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία ή με μα-
κροχρόνια ασθένεια και χρειάζονται μόνιμη φρο-
ντίδα και τα οποία ζουν μαζί τους. Παρέχεται σε 
τρία επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου 
(€112, €168 και €201). To αίτημα για την πα-
ροχή του επιδόματος εγκρίνεται, εφόσον ο λή-
πτης φροντίδας/νοσηλείας πληρεί τουλάχιστον 
τρία από τα ακόλουθα κριτήρια: Δεν μπορεί να 
ντυθεί, να πλυθεί, να χρησιμοποιήσει την τουα-
λέτα, να φάει ή να κινηθεί εντός σπιτιού χωρίς 

Ο βαθμός αναπηρίας και γενικά η 
φυσική κατάσταση του ατόμου α-
ξιολογείται από ειδικούς ιατρούς. 
Στη νομοθεσία υπάρχει κατάλο-
γος των ασθενειών και ειδών ανα-
πηρίας που καθιστούν ένα άτομο 
δικαιούχο για συγκεκριμένα επι-
δόματα. 

Υπάρχουν εισοδηματικά 
κριτήρια μόνο για την πα-
ροχή δημοτικών ωφελημά-
των. 
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βοήθεια. Η φροντίδα παρέχεται «με πλήρη απα-
σχόληση» και η κατάσταση του λήπτη φροντί-
δας/νοσηλείας αξιολογείται από ειδικούς ια-
τρούς. Ο φροντιστής δεν επιτρέπεται να εργάζε-
ται εκτός σπιτιού πέραν των 4 ωρών ημερησίως. 

• Εκπτώσεις για διακίνηση με μέσα δημόσιας συ-
γκοινωνίας: 

➢ Δωρεάν μετακίνηση με μέσα δημόσιας συ-
γκοινωνίας εντός της πρωτεύουσας για άτομα 
με αναπηρία και τους συνοδούς τους και 

➢ έκπτωση 90% στο κόστος εισιτηρίων για με-
τακινήσεις ατόμων με αναπηρία και συνοδών 
τους με λεωφορείο ή τρένο εκτός της πρωτεύ-
ουσας. 

• Κάρτα στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία ή ο-
δηγούς οχημάτων που μεταφέρουν ανάπηρα ή 
χρόνια ασθενή άτομα, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. Η κάρτα εκδίδεται από τον 
δήμο όπου διαμένουν τα άτομα με αναπηρία και 
πρέπει να τοποθετείται στο όχημα που μεταφέ-
ρει το άτομο με αναπηρία. Η κάρτα διασφαλίζει 
δωρεάν στάθμευση για απεριόριστο χρόνο σε 
χώρους στάθμευσης που απαιτείται πληρωμή, 
ενώ σε χώρους όπου η στάθμευση απαγορεύε-
ται οι κάτοχοί της έχουν δικαίωμα δωρεάν στάθ-
μευσης για περιορισμένο χρόνο. Ισχύει για 3 
χρόνια και η ανανέωσή της γίνεται με νέο αίτημα 
προς τη δημοτική αρχή και επαναξιολόγηση της 
φυσικής κατάστασης του ατόμου. 

• Κάρτα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
η οποία παρέχει σε ανήλικα ανάπηρα άτομα και 
μακροχρόνια ασθενή άτομα δωρεάν φάρμακα 
και ορθοπεδικό εξοπλισμό. 
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• Δημοτικά ωφελήματα, τα οποία αποτελούν οικο-
νομική βοήθεια των δήμων στις οικογένειες ατό-
μων με αναπηρία για την αγορά αυτοκινήτου ή 
τεχνική μετατροπή του αυτοκινήτου ή και του 
σπιτιού που διαμένει το ανάπηρο άτομο. Επίσης 
παρέχονται εκπτώσεις στην αγορά γευμάτων 
στο σχολείο, στην αγορά σχολικών βιβλίων, στα 
τέλη υδατοπρομήθειας, στα τέλη σκυβάλων. Τα 
ωφελήματα αυτά παρέχονται βάσει εισοδηματι-
κών κριτηρίων. 

    
Πολωνία 

 

• Νόμος για Οικογε-
νειακές Παροχές. 

• Νόμος για Στήριξη 
Εγκύων Γυναικών 
και Οικογενειών. 

Οι παροχές χορηγούνται με βάση τον βαθμό ανα-
πηρίας ή και εισοδηματικά κριτήρια ως ακολούθως: 

• Εφάπαξ παροχή ύψους € 930 για τη γέννηση 
ζωντανού παιδιού με σοβαρή και μη αναστρέ-
ψιμη βλάβη ή ανίατη ασθένεια που απειλεί τη 
ζωή του. 

• Επίδομα φροντίδας για ανήλικα ανάπηρα άτομα 
μέχρι το 16ο έτος ηλικίας και για ανάπηρα άτομα 
άνω των 16 ετών που κατέχουν πιστοποιητικό 
σοβαρής ή μέτριας αναπηρίας που διαπιστώ-
θηκε πριν από το 21ο έτος της ηλικίας. Το ύψος 
του ανέρχεται στα €48 μηνιαίως. 

• Οικογενειακό επίδομα, το οποίο καταβάλλεται: 

➢ μέχρι το18ο έτος της ηλικίας, νοουμένου ότι 
το μηνιαίο κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξε-
περνά τα €157,  

➢ μέχρι τη συμπλήρωση της σχολικής εκπαί-
δευσης αλλά όχι μετά το 21ο έτος της ηλικίας, 
νοουμένου ότι το μηνιαίο κατά κεφαλήν εισό-
δημα δεν ξεπερνά τα €157,  

➢ μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας, αν το άτομο 
σπουδάζει ή είναι κάτοχος πιστοποιητικού μέ-
τριας ή σοβαρής αναπηρίας και νοουμένου 

Ο βαθμός αναπηρίας καθορίζεται 
με την έκδοση σχετικών πιστοποι-
ητικών: 

• Πιστοποιητικό αναπηρίας για 
άτομα κάτω των 16 ετών τα ο-
ποία: 

➢ έχουν σωματική ή πνευμα-
τική ανεπάρκεια η αναμενό-
μενη διάρκεια της οποίας υ-
περβαίνει τους 12 μήνες και 

➢ χρειάζονται πλήρη φροντίδα ή 
βοήθεια για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών τους λόγω 
προβλήματος εκ γενετής, μα-
κροχρόνιας ασθένειας ή σω-
ματικής βλάβης. 

• Πιστοποιητικό επιπέδου ανα-
πηρίας για άτομα άνω των 16 
ετών, σύμφωνα με το οποίο το 
άτομο ταξινομείται σε 3 επί-
πεδα αναπηρίας, σοβαρή, μέ-
τρια, ελαφρά. Το πιστοποιητικό 

Υπάρχουν εισοδηματικά 
κριτήρια για το οικογε-
νειακό επίδομα και το επί-
δομα εκπαίδευσης και α-
ποκατάστασης  

Δεν υπάρχουν εισοδημα-
τικά κριτήρια για την εφά-
παξ παροχή και το επί-
δομα φροντίδας. 
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ότι το μηνιαίο κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξε-
περνά τα €178.  

Το ύψος του επιδόματος μηνιαίως είναι: 

➢ €22 για παιδιά έως 5 ετών, 

➢ €29 για παιδιά από 5 έως 18 ετών και 

➢ €31 για άτομα από 18 έως 24 ετών. 

• Επίδομα εκπαίδευσης και αποκατάστασης για 
παιδιά με αναπηρία: 

➢ €21 για παιδιά έως 5 ετών και 
➢ €25 για παιδιά ηλικίας από 5 έως 24 ετών. 

Το επίδομα καταβάλλεται: 

➢ σε παιδιά που κατέχουν πιστοποιητικό ανα-
πηρίας μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας και  

➢ σε άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό μέ-
τριας ή σοβαρής αναπηρίας ηλικίας από 16 
έως 24 ετών.  

παρέχεται αναλόγως της περί-
πτωσης για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή εφ’ όρου ζωής. 

 

Πορτο-
γαλία 

 

• Νόμος για Άτομα με 
Αναπηρία. 

• Νόμος για Οικογε-
νειακά Ωφελήματα. 

• Νόμος για Κοινωνι-
κές Παροχές (πρό-
νοιες για συμπληρω-
ματικά επιδόματα σε 
άτομα με αναπηρία). 

• Επίδομα αναπηρίας παρέχεται σε παιδιά ηλικίας 
έως 10 ετών που χρειάζονται παιδαγωγική ή θε-
ραπευτική στήριξη και το ύψος του ανέρχεται 
στα €63,01 μηνιαίως, ενώ στις περιπτώσεις μο-
νογονεϊκών οικογενειών στα €85,06 μηνιαίως. 

• Επίδομα κοινωνικής ένταξης καταβάλλεται από 
τη γέννησή τους μηνιαίως σε άτομα με βαθμό α-
ναπηρίας 60% και άνω και αποσκοπεί στην αυ-
τονόμηση και την κοινωνική ένταξή τους. Αποτε-
λείται από το βασικό επίδομα (€136,70 και για 
μονογονεϊκές οικογένειες €184,55 μηνιαίως), το 
συμπληρωματικό μέρος για ενίσχυση των ατό-
μων που προέρχονται από νοικοκυριά με ανε-
παρκή εισοδήματα ή ζουν μόνα και το «top-up» 

Για την παροχή επιδόματος κοι-
νωνικής ένταξης απαιτείται βαθ-
μός αναπηρίας τουλάχιστον 60%. 

Υπάρχουν εισοδηματικά 
κριτήρια και συγκεκριμένα: 

• Για το επίδομα αναπη-
ρίας δικαιούχοι είναι 
παιδιά που η συνολική 
αξία των κινητών πε-
ριουσιακών στοιχείων 
μελών της οικογένειάς 
τους δεν ξεπερνά το 
ποσό των €104.582,40. 

• Για το επίδομα κοινωνι-
κής ένταξης το συμπλη-
ρωματικό μέρος του ε-
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για αντιστάθμιση του ειδικού κόστους που προ-
κύπτει από την αναπηρία.  

• Επίδομα ειδικής εκπαίδευσης καταβάλλεται σε 
παιδιά και νέους με μόνιμη αναπηρία έως 24 ε-
τών για κάλυψη του κόστους φοίτησης σε ειδικά 
ιδρύματα, παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών 
στήριξης από ειδικούς επαγγελματίες και παρα-
κολούθησης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμά-
των σε τακτική βάση.  

πιδόματος καταβάλλε-
ται στη βάση εισοδημα-
τικών κριτηρίων. 

• Το επίδομα ειδικής εκ-
παίδευσης εξαρτάται 
από το οικογενειακό ει-
σόδημα και το κόστος 
της εκπαιδευτικής στή-
ριξης. 

 

Ρουμανία 

• Νόμος για την Προ-
στασία και Προώ-
θηση των Δικαιωμά-
των των Ατόμων με 
Αναπηρία. 

• Νόμος για Επίδομα 
Τέκνου. 

• Διάταγμα Έκτακτης 
Ανάγκης. 

• Διάταγμα για Βιοψυ-
χοκοινωνική Ένταξη 
Παιδιών με Αναπη-
ρίες 

Ανήλικα ανάπηρα άτομα δικαιούνται τα ακόλουθα: 

• Υγειονομική περίθαλψη. 

• Ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

• Κοινωνική στήριξη. 

• Βοήθημα για δημιουργία υποδομών στον χώρο 
διαμονής που διευκολύνουν την κίνηση των ατό-
μων και διασφαλίζουν την κοινωνική τους έ-
νταξη. 

• Διευκολύνεις στην πρόσβαση σε πολιτιστικές, α-
θλητικές και τουριστικές δραστηριότητες. 

• Νομική αρωγή. 

• Φορολογικές εκπτώσεις για τους γονείς/κηδεμό-
νες παιδιών με αναπηρία. 

• Οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία μπο-
ρούν να επιλέξουν μεταξύ της μίσθωσης προ-
σωπικού βοηθού και της λήψης μηνιαίας αποζη-
μίωσης. Το δικαίωμα μηνιαίας αποζημίωσης δεν 
έχουν γονείς/κηδεμόνες παιδιών που φοιτούν σε 
σχολεία εσωτερικής φροντίδας ή σε ειδικά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. 

Ο βαθμός αναπηρίας καθορίζεται 
με βάση τα κριτήρια (ιατρικά, ψυ-
χολογικά και κοινωνικά) που ανα-
φέρονται στο Διάταγμα 
1306/2016 για τη βιοψυχοκοινω-
νική ένταξη παιδιών με αναπη-
ρίες.  

Αξιολόγηση της φυσικής και σω-
ματικής κατάστασης των ανήλι-
κων ανάπηρων ατόμων γίνεται 
από ειδική επιτροπή αξιολόγησης 
κάθε 2 χρόνια. 

Δεν απαντήθηκε. 
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• Επίδομα τέκνου (μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας) 
ύψους €62,10 μηνιαίως. 

   
Σλοβακία 

• Πρόνοιες του Νόμου 
περί Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων (για ανή-
λικα ανάπηρα άτομα 
έως 6 ετών). 

• Πρόνοιες του Νόμου 
περί Οικονομικών 
Επιδομάτων (γονικό 
επίδομα για ανήλικα 
ανάπηρα άτομα πέ-
ραν των 6 ετών). 

• Οικονομικό επίδομα, το οποίο καταβάλλεται μη-
νιαίως σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών έως 6 χρο-
νών με χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε €270 για 
ένα παιδί και €337,5 για δίδυμα. Μητέρα/γονέας 
που εισέπραξε επίδομα ασθενείας για τουλάχι-
στον 270 ημέρες κατά τα προηγούμενα 2 έτη 
πριν από τον τοκετό είναι δικαιούχος επιδόματος 
ύψους €370 σε περίπτωση ενός παιδιού και 
€462,5 σε περίπτωση διδύμων. 

• Επίδομα φροντίδας, το οποίο καταβάλλεται μη-
νιαίως σε γονέα/κηδεμόνα ή μέλος της οικογέ-
νειας που φροντίζει το ανήλικο ανάπηρο άτομο 
μετά το 6ο έτος της ηλικίας του και το ύψος του 
κυμαίνεται μεταξύ €189,35 και €572,36. Όταν το 
άτομο που φροντίζει το ανήλικο ανάπηρο άτομο 
δεν έχει άλλο εισόδημα, το επίδομα αυξάνεται 
κατά €100. Το επίδομα αποτελείται από το βα-
σικό μέρος και το συμπληρωματικό μέρος που 
παρέχεται, όταν απαιτείται φροντίδα πέραν των 
20 ωρών εβδομαδιαίως, και καθορίζεται ως ακο-
λούθως: 

Όταν ο φροντιστής είναι άτομο σε παραγωγική 
ηλικία: 

➢ το βασικό μέρος ανέρχεται σε € 430,35 για 
ένα ανήλικο ανάπηρο άτομο και €572,36 για 
δύο ή περισσότερα ανήλικα ανάπηρα άτομα 
και 

➢ το συμπληρωματικό μέρος ανέρχεται σε 
€378,70 για ένα ανήλικο ανάπηρο άτομο και 
€532,30 για δύο ή περισσότερα ανήλικα ανά-
πηρα άτομα. 

• Παιδιά έως 6 ετών πρέπει να 
εμπίπτουν σε ειδικές κατηγο-
ρίες νοσημάτων και η φυσική 
τους κατάσταση να απαιτεί ει-
δική φροντίδα. 

• Παιδιά άνω των 6 ετών πρέ-
πει να έχουν βαθμό λειτουργι-
κής αναπηρίας τουλάχιστον 
50%. 

Υπάρχουν εισοδηματικά 
κριτήρια. Όταν το οικογε-
νειακό εισόδημα που ανα-
λογεί στον ανήλικο ανά-
πηρο είναι τριπλάσιο του 
κόστους διαβίωσής του 
(€615,21), το ύψος της οι-
κονομικής συνεισφοράς 
μειώνεται. 
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Όταν ο φροντιστής είναι άτομο σε συντάξιμη ηλι-
κία: 

➢ το βασικό επίδομα ανέρχεται σε € 215,18 για 
ένα ανήλικο ανάπηρο άτομο και €286,18 για 
δύο ή περισσότερα ανήλικα ανάπηρα άτομα 
και 

➢ το συμπληρωματικό ανέρχεται σε €189,35 για 
ένα ανήλικο ανάπηρο άτομο και €266,15 για 
δύο ή περισσότερα ανήλικα ανάπηρα άτομα. 

• Επίδομα προσωπικής βοήθειας καταβάλλεται 
για υπηρεσίες προσωπικής/ατομικής βοήθειας 
και το ύψος του είναι €4,18 ανά ώρα. 

• Επίδομα για αγορά, εκπαίδευση της χρήσης και 
τροποποίησης τεχνικών μέσων, οργάνων και 
άλλων βοηθημάτων με μέγιστο ποσό €8.630,42. 

• Επίδομα για επισκευή τεχνικών μέσων και βοη-
θημάτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
βάση το κόστος της επισκευής και το οικογε-
νειακό εισόδημα. 

• Επίδομα για την αγορά εξοπλισμού ανύψω-
σης/επιβίβασης έως €11.617,88. 

• Επίδομα για την αγορά προσωπικού οχήματος 
με μέγιστο ύψος €13.277,57 ή για οχήματα με 
αυτόματο κιβώτιο έως €8298,48. 

• Επίδομα για μετατροπή προσωπικού οχήματος 
με μέγιστο ποσό επιδότησης €6.638,79. 

• Επίδομα για ανακατασκευή διαμερίσματος, σπι-
τιού ή γκαράζ μέχρι €6.638,79 για διαμέρισμα ή 
σπίτι και έως €1.659,70 για γκαράζ.  

• Επίδομα για μεταφορά/διακίνηση.  
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• Επίδομα αποζημίωσης για αυξημένες δαπάνες 
που απορρέουν από την αναπηρία (έξοδα για ει-
δική διατροφή, υγιεινή, ένδυση, υπόδηση, μετα-
κίνηση, εκπαίδευση σκύλων βοηθείας). 

 
Σλοβενία 

• Νόμος περί Γονικής 
Μέριμνας και Οικο-
γενειακών Παροχών. 

• Κανονισμοί για Κρι-
τήρια Διασφάλισης 
Δικαιωμάτων Παι-
διών που Χρήζουν 
Ειδικής Φροντίδας. 

Ειδικό επίδομα γονικής μέριμνας καταβάλλεται σε 
γονείς παιδιών που χρήζουν ειδικής φροντίδας και 
προστασίας και καλύπτει το αυξημένο κόστος που 
βαρύνει την οικογένειά τους συνεπεία της αναπη-
ρίας/ασθένειάς τους. Το ύψος του επιδόματος α-
νέρχεται σε €100 μηνιαίως. 

Το ύψος του επιδόματος είναι αυξημένο κατά €200 
μηνιαίως για γονείς παιδιών με σοβαρές ψυχικές ή 
διανοητικές διαταραχές, με σοβαρά περιορισμένη 
φυσική δραστηριότητα, σοβαρές ασθένειες, σωμα-
τικές βλάβες που χρειάζονται συνεχή φροντίδα, 
προστασία και περίθαλψη. 

Το δικαίωμα για λήψη ειδικού επι-
δόματος γονικής μέριμνας ασκεί-
ται στη βάση γνωμοδότησης ειδι-
κής ιατρικής επιτροπής που εξε-
τάζει τα αιτήματα. 

 

Δεν υπάρχουν. 

Φιν-
λανδία 

• Nόμος για Επιδό-
ματα/Ωφελήματα Α-
ναπήρων. 

• Νόμος περί Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και 
Ωφελημάτων Απο-
κατάστασης. 

• Nόμος περί Κοινωνι-
κής Πρόνοιας.  

• Nόμος περί Υπηρε-
σιών και Βοήθειας 
για τα Άτομα με Ειδι-
κές Ανάγκες.  

• Nόμος για την Ειδική 
Περίθαλψη Ατόμων 
με Νοητική Αναπη-
ρία.  

• Ωφελήματα/επιδόματα αποκατάστασης από τις 
κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων:  

➢ Yπηρεσίες εντατικής ιατρικής αποκατάστασης 
(θεραπείες, προγράμματα αποκατάστασης, 
ψυχολογική στήριξη) σε νέους και παιδιά με 
αναπηρία ή ασθένεια. 

➢ Παροχή βοηθητικών συσκευών σε παιδιά/νέ-
ους άνω των 7 ετών για την απρόσκοπτη εκ-
παίδευσή τους. 

➢ Επίδομα αποκατάστασης σε νέους άνω των 
16 ετών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα α-
ποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση των ικα-
νοτήτων τους, για να σπουδάσουν ή να απο-
κατασταθούν επαγγελματικά. 

➢ Επίδομα αποκατάστασης σε νέους από 16 
έως 19 ετών κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Το δικαίωμα σε αποζημίωση/επι-
δόματα και το ύψος τους καθορί-
ζονται με βάση τις ανάγκες του α-
νήλικου ανάπηρου ατόμου για 
φροντίδα και την έκταση των ανα-
γκαίων υπηρεσιών για θεραπεία 
και αποκατάσταση. Αξιολογούνται 
οι ανάγκες του ατόμου ανάλογα 
με το στάδιο ανάπτυξης και την η-
λικία και εκτιμάται κατά πόσο η α-
νάγκη φροντίδας συνδέεται με την 
ασθένεια/αναπηρία και αν οι ανά-
γκες για περίθαλψη/αποκατά-
σταση είναι μεγαλύτερες από το 
κανονικό σε σύγκριση με άλλα 
παιδιά της ίδιας ηλικίας.  

 

Τα εισοδήματα και τα πε-
ριουσιακά στοιχεία των γο-
νέων ή του παιδιού κάτω 
των 16 ετών  δεν επηρεά-
ζουν το δικαίωμά του για 
επίδομα αναπηρίας. Το ε-
πίδομα φροντίδας και το 
συμπληρωματικό επίδομα 
αναπηρίας συμψηφίζονται 
με το επίδομα αναπηρίας. 
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• Nόμος περί Υπηρε-
σιών Διερμηνείας για 
Άτομα με Αναπηρίες  

τους ή κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 
προγράμματος αποκατάστασης. 

• Επίδομα αναπηρίας, το οποίο καταβάλλεται: 

➢ σε νέους άνω των 16 ετών με χρόνιες ασθέ-
νειες ή αναπηρία για στήριξή τους στην καθη-
μερινή ζωή, στην εργασία και στις σπουδές, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την 
ανάγκη του ατόμου για βοήθεια, εποπτεία και 
στήριξη και αφορά συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα ή απεριόριστο χρόνο, 

➢ σε ανήλικα ανάπηρα άτομα κάτω των 16 ετών 
που χρήζουν ειδικής φροντίδας για στήριξη 
της καθημερινής διαβίωσής τους, η λήψη του 
οποίου εγκρίνεται για περιορισμένο χρόνο και 
ανανεώνεται, όταν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο. 
Η παροχή του γίνεται σε τρία επίπεδα, βα-
σικό, μέσο και υψηλό. 

• Γενικό επίδομα στέγασης, το οποίο δεν υπολογί-
ζεται με βάση το πραγματικό κόστος στέγασης 
αλλά το «μέγιστο κόστος στέγασης», όταν το 
πρώτο είναι υψηλότερο. 

• Γενικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, οι ο-
ποίες, με βάση τον Νόμο περί Κοινωνικής Πρό-
νοιας, παρέχονται από τους δήμους σε οικογέ-
νειες παιδιών με σοβαρή αναπηρία. Πρόκειται 
για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, μετακίνη-
σης, στήριξης στις καθημερινές τους δραστηριό-
τητες, προσωπικής βοήθειας και παροχής βοη-
θητικών συσκευών. 

• Υπηρεσίες ειδικής φροντίδας για άτομα με νοη-
τική αναπηρία, οι οποίες παρέχονται από τους 
δήμους.  

• Επιδότηση από τους δήμους της φροντίδας ηλι-
κιωμένων, αναπήρων ή ασθενών ατόμων από 
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μέλος της οικογένειας ή άτομο που έχει στενή 
σχέση μαζί τους, σκοπός της οποίας είναι η εξυ-
πηρέτηση των ειδικών αναγκων των ατόμων με 
αναπηρία/ασθένεια σε οικείο περιβάλλον. 

• Υπηρεσίες διερμηνείας (δωρεάν), οι οποίες πα-
ρέχονται από τις κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. Οι δικαιούχοι μπορούν να κά-
νουν χρήση  των υπηρεσιών κατά την εργασία, 
τη μελέτη, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή τους 
σε κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδη-
λώσεις/δραστηριότητες κ.λπ. Άτομα με προβλή-
ματα ακοής ή/και ομιλίας δικαιούνται τουλάχι-
στον 180 ώρες υπηρεσίες διερμηνείας και άτομα 
με προβλήματα ακοής και όρασης δικαιούνται 
360 ώρες υπηρεσίες διερμηνείας ανά έτος. 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παροχή υπο-
βοηθητικών τεχνολογικών μέσων (δωρεάν), τα 
οποία παρέχονται από τα Κέντρα Υγείας των 
δήμων και τα νοσοκομεία. Για κάθε παιδί καταρ-
τίζεται ένα πρόγραμμα θεραπείας/αποκατάστα-
σης. Οι δήμοι προσφέρουν σε άτομα με αναπη-
ρία δωρεάν υποβοηθητικά τεχνολογικά μέσα (η-
λεκτροκίνητα τροχοκαθίσματα, μπαστούνια, συ-
σκευές επικοινωνίας, βοηθήματα ακοής κ.ά.), τα 
οποία επιστρέφουν, όταν δεν τα χρειάζονται. Οι 
υπηρεσίες καλύπτουν και το κόστος επισκευής 
και συντήρησης των παρεχόμενων τεχνολογι-
κών μέσων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίω-
σης (ECPRD) αναφορικά με την παροχή ωφελημάτων/ επιδομάτων προς ανήλικα 

άτομα με αναπηρία 

 

Εισαγωγή 

Στοχεύοντας στη βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή ωφε-
λημάτων/επιδομάτων σε ανήλικα άτομα με αναπηρία, μέλος του κοινοβουλίου έχει ζητή-
σει τη διεξαγωγή έρευνας για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες για τα ωφελήματα/επιδόματα σε ανήλικους με αναπηρία. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία ανήλικα άτομα με αναπηρία δικαιούνται επιδομάτων με βάση 
τον «Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παρο-
χών Νόμο του 2014». Επίσης, άτομα με αναπηρία δύνανται να αιτηθούν για ωφελή-
ματα/επιδόματα μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 
στη βάση συγκεκριμένων σχεδίων. 

 

Ερωτήσεις: 

➢ Υπάρχει νομοθεσία αναφορικά με την παροχή οικονομικών ωφελημάτων/επιδομά-
των σε ανήλικα ανάπηρα άτομα; 

➢ Αν ναι, ποια είναι αυτά τα οικονομικά ωφελήματα/επιδόματα; 

➢ Ποιος ο βαθμός αναπηρίας που αποτελεί κριτήριο, για να καταστεί ένα ανήλικο ά-
τομο με αναπηρία δικαιούχο οικονομικού ωφελήματος/επιδόματος; 

➢ Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια (περουσιακά στοιχεία και εισοδήματα γονέων) για 
την παροχή οικονομικών ωφελημάτων/επιδομάτων σε ανήλικα άτομα με αναπηρία; 

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως τα πιο πάνω ερωτήματα απαντηθούν έως 
τις 20 Νοεμβρίου 2019. 
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Request to the European Center for Parliamentary Research and Documentation 
(ECPRD) concerning the provision of benefits to minors with disabilities  

 

Introduction  

Aiming to improve existing legislation on the provision of benefits/allowances to minors 
with disabilities, a Member of Parliament has called for an investigation into the legal 
framework in place in other European countries on the benefits/allowances of minors with 
disabilities. 

In the Republic of Cyprus, minors with disabilities are entitled to benefits/allowances un-
der the "Minimum Guaranteed Income and Social Benefits Act 2014". People with disa-
bilities can also apply for benefits/allowances through the Department for Social Inclusion 
of People with Disabilities on the basis of specific programmes. 

 

Questions 

➢ Is there legislation regarding the provision of financial benefits/allowances to minors 
with disabilities? 

➢ If yes, what are these financial benefits/allowances? 

➢ What is the degree of disability that can render a minor with disabilities a beneficiary 
of financial benefits/allowance? 

➢ Are there income criteria (parental assets and income) for the provision of financial 
benefits/allowances to minors with disabilities? 

 

The House of Representatives kindly requests your replies by 20 November 2019. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 




