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Άρθρο 24. 

Η παρ. 1 του άρθρου 35, ν. 3794/2009 (Α’156) τροποποιείται ως εξής: 

[…Τυφλοί, µε µειωµένη οπτική οξύτητα (µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), 

κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή 

µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή 

παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και από άλλες 

διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από 

µυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, 

από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους), από το σύνδροµο 

του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, 

πνευµόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς 

αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση 

ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση αιµορροφιλίες και 

υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού 

των οστών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, 

παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 

1, πάσχοντες από σύνδροµο Evans, πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, 

µε κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από 

φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής 

αγωγής δια βίου, από αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο απινιδωτή, 

καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συµπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες 

χειρουργηθείσες ή µη µε πνευµονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από µονήρη κοιλία, από 

κοινό αρτηριακό κορµό, από παθήσεις του µυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν 

µόνιµη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσµα εξώθησης < 35%), τεκµηριωµένο 

από εξειδικευµένες νοσοκοµειακές µονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωµένο σε 

µαγνητική τοµογραφία καρδιάς, από υπερτροφικού τύπου µυοκαρδιοπάθεια, από 

πρωτοπαθή πνευµονική υπέρταση, από σοβαρή πνευµονική ίνωση οποιασδήποτε 

αιτιολογίας, από το σύνδροµο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία µε τοποθέτηση 

απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση 

λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από 

ελκώδη κολίτιδα που λαµβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει 

ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετική φαρµακευτική 

αγωγή, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδροµο πολλαπλής νευρινωµάτωσης 

(Recklinchausen), από πολλαπλούν µυέλωµα, από σαρκοείδωση υπό µείζονα 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύµονος ή/και ΚΝΣ, από συστηµατική 

σκληροδερµία µε διάχυτη δερµατική προσβολή, από συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο υπό 

µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων 

υµένων ή/και αίµατος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα µε 

συνεχή ενεργότητα µετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, 

υποβληθέντες σε λαρυγγεκτοµή ολική, από κρανιοφαρυγγίωµα του εγκεφάλου, από 

σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από 

νυκτερινή παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία µε ανάγκη τακτικών µεταγγίσεων σε χρόνια βάση, 

από ιδιοπαθή θροµβοπενική πορφύρα υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από 

αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι 

πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονοµικά ή επίκτητα σύνδροµα νοσήµατα όταν 

εκφράζονται µε σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% 

εξεταζόµενοι κατά περίπτωση. 

 


