
 Επίδομα Χανσενικών 
Προϋποθέσεις: 

1. Οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρόνιων 
παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α.)  

2. Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την 
εργασία τους  

3. Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται με εξιτήριο 
από το Θ.Χ.Π.Α. ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) 
ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) ανεξάρτητα από το 
χρόνο παραμονής τους σ’ αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον  

4. Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες 
αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργασθούν εξαιτίας αναπηρίας ή 
νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται 
στο Θ.Χ.Π.Α.  

5. Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή  

 

Δικαιολογητικά: 

Για τις πρώτες τρεις κατηγορίες: 
1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του  
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  
3. Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο κατά περίπτωση ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών από το 

Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ.  
4. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας ή λόγω αναπηρίας ιατρική 

γνωμάτευση του Θ.Χ.Π.Α. ή του Ν.Λ.Ν.Α. ή του Κ.Κ.Α.Χ. στην οποία να αναγράφεται ότι 
λόγω ασθενείας ή λόγω αναπηρίας δεν δύναται να εργαστεί.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι υποχρεούνται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους 
να ενημερώσουν αμέσως την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε ότι αφορά τις 
προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα.  

 

             Για την τέταρτη και πέμπτη κατηγορία: 

1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του  
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας – για ανήλικα τέκνα, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό 

γεννήσεως  
3. Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) κατά 

περίπτωση, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, του χανσενικού από το Θ.Χ.Π.Α. ή 
Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ.  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας 
με τον χανσενικό  

5. Για την τέταρτη κατηγορία: εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο, από τα 
οποία να προκύπτει ή εξάρτηση από τον χανσενικό ασθενή (ότι δεν εργάζονται ή δεν έχουν 
ατομικό εισόδημα)  

6. Σε περίπτωση ανάπηρου αδελφού, ανίκανου για εργασία, γνωμάτευση Α/θμιας Υγ. 
Επιτροπής του τόπου κατοικίας του, όπου θα εμφαίνεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
και η ανικανότητά του προς εργασία  

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι υποχρεούνται, οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί 
τους, να ενημερώσουν αμέσως την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε ό,τι 
αφορά τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα.  

 


