Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και
μελών των οικογενειών τους.

1. Δικαιούχοι είναι:
α) Οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ).
β) Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν, λόγω της
νόσου, από την εργασία τους.
γ) Οι αποθεραπευμένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται με
εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών
(ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (ΚΚΑΧ),
ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής τους σε αυτά, ή παραμένουν στο
οικογενειακό τους περιβάλλον.
δ) Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενούς (σύζυγος, γονείς,
άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας
αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα
αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ.
ε) Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενούς.

2. Προϋπόθεση χορήγησης
Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6)
μηνών.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται έχουν ως εξής:
1. Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ), 362 ευρώ μηνιαίως.
2. Χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν λόγω της νόσου
από την εργασία τους, 697 ευρώ μηνιαίως.
3. Αποθεραπευμένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται: με
εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή από το πρώην δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων
Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών
(ΚΚΑΧ) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ' αυτά, ή παραμένουν στο
οικογενειακό τους περιβάλλον, 697 ευρώ μηνιαίως.

4. Εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες
αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας
αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα
αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ, 362 ευρώ μηνιαίως.
5. Ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή, 362 ευρώ μηνιαίως.
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