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Παροχές & Απαλλαγές Ασθενών με καρκίνο

Εφόσον έχετε ποσοστό 67% αναπηρίας και άνω από την
επιτροπή των ΚΕΠΑ, δικαιούστε:

8. Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα σε υπαλλήλους
του ∆ημοσίου, Ν.Π.∆.∆ και ΟΤΑ’ (Ν3731/2008, ΦΕΚ 263 τ.Α’)

1. Φοροαπαλλαγή (στην επόμενη φορολογική δήλωση του ασθενούς θα
καταθέσετε την απόφαση αναπηρίας).

9. Επιπλέον 6 μέρες κανονικής άδειας με αποδοχές για κάθε ημερολογιακό έτος για τους ∆ημοσίους Υπαλλήλους σε Ν.Π.∆.∆. με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω.

2. Μείωση 30% στη ∆ΕΗ (ΦΕΚ Β’/ 1403/ 6.9.2010).
Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του/της ασθενούς είναι μικρότερο
των 22500€, ο λογαριασμός είναι στο όνομα του/της ή του/της συζύγου και το
όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης ημέρας είναι 200-1600kWh. Για να γίνει
αίτηση για τη μείωση είναι απαραίτητο να φαίνεται το ποσοστό αναπηρίας στο
εκκαθαριστικό της εφορίας (ΚΕΠ ή ∆ΕΗ).
3. Μείωση 50% ή απαλλαγή των δημοτικών τελών (Ν.3463/2006).
Ο ασθενής θα πρέπει να κάνει αίτηση απαλλαγής προς το δημοτικό συμβούλιο
του δήμου του. Η απαλλαγή εξαρτάται από το εισόδημα του ασθενούς, το όριο
του οποίου διαφέρει για κάθε δήμο.
4. Κάρτα ελεύθερων μετακινήσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η παροχή της κάρτας εξαρτάται από το εισόδημα του ασθενούς
(ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο των 23000€ και οικογενειακό των 29000€,
παρέχεται μια φορά το χρόνο από τα ΚΕΠ, όμως αρμοδία υπηρεσία έκδοσης
είναι οι Νομαρχίες).
5. Κάρτα πολιτισμού. (Παρέχεται μια φορά το χρόνο από τα ΚΕΠ).
6. Κοινωνικός τουρισμός από τον ΕΟΤ. (Παρέχεται από τα ΚΕΠ.
Μέσω των Μ.Μ.Ε. ανακοινώνονται τα εκάστοτε προγράμματα τουρισμού).
7. Απαλλαγή από στρατιωτική θητεία (Ν3421/2005, ΦΕΚ 302 τ.Α’)

10. Οι ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80%, δικαιούνται μειωμένο συντελεστή (0,5) στην επιβολή του ΕΝΦΙΑ . (ΕΦΟΡΙΑ)
11. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν
στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
12. Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα
(Κ.Υ.Α. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012)

Κάθε ασθενής ανάλογα την ασφαλιστική του ικανότητα
(π.χ. εργαζόμενος, συνταξιούχος, άμεσα, έμμεσα, ανασφάλιστος κ.α.) και το είδος του καρκίνου από τον οποίο πάσχει
δικαιούται επιπλέον παροχές (π.χ. έξοδα μετακίνησης,
περούκα, στηθόδεσμο, αποκλειστική νοσοκόμα, φυσικοθεραπείες, επιδόματα κ.α.) από το Ταμείο του.
Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα
μας στο 1ο όροφο του Νοσοκομείου για παραπάνω πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις παροχές και τα
δικαιώματα σας.

