Επίδομα κίνησης.

1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον
κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:
α) ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
β) ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
γ) παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης
επιβατικού οχήματος.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας
του ΚΕ.Σ.Υ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), παραπληγία-παραπάρεση, με ΠΑ 80% και
άνω καθώς και τετραπληγία- τετραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω, αντιστοιχούν με τον
όρο παράλυση των δύο κάτω άκρων με ΠΑ 80% , όπως διατυπώνεται στο Ν.
3627/2007 (ΦΕΚ 292/24-12-2007, άρθ. 7).
Σημειώνεται ότι το επίδομα κίνησης δεν χορηγείται στα άτομα που κρίνονται
δικαιούχοι

της

οικονομικής

ενίσχυσης

παραπληγικών

–

τετραπληγικών,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4554/2018
2. Δικαιούχα πρόσωπα:
Δικαιούχα πρόσωπα είναι:
•

Τα ανασφάλιστα,

•

τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και

•

Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

3. Προϋποθέσεις:
α. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή
τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
β. Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν
αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος.
γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τεσσάρων μηνών.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 €
μηνιαίως.

5. Θεσμικό πλαίσιο
1. Το άρθρο 22 παρ. 1 και 5 του ν. 2646/1998 ( Α 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
2.

Η παρ.5 του άρθρου 4 του ν 2345/1995 (Α 213), όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 7 παρ.2 τουν.3627/2007, ( Α 292) και το άρθρο 16 παρ.1 Ν.3868/2010,( Α
129 ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
3. Κ.Υ.Α.

Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008

(Β΄1313)

περί

χορηγήσεως

επιδόματος Κίνησης.
4. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (Β 3483)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η
προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».
γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών
που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή
Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
δ. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951
για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε
από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων
(α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου
πρόσφυγα»
δ. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η
προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε
ισχύ»
ε. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η
προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
στ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς

λόγους.

ανθρωπιστικούς λόγους».

Απαιτείται η προσκόμιση

«άδεια διαμονής για

ζ. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική
συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας
διαμονής σε ισχύ»

