
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βερανζέρου 15 · 106 77 · Αθήνα · T/F: 210 3800550 · www.shpel.gr · e-mail: info@shpel.gr 1 

             
10 ∆εκεµβρίου 2012 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Χορήγηση επιδόµατος αεροθεραπείας για το έτος 2012 

 

Το ∆Σ του ΕΟΠΥΥ κοινοποίησε σήµερα την µε αρ. 872/74/29-11-2012 απόφασή του 
όπου εγκρίνει  τη χορήγηση του επιδόµατος αεροθεραπείας για το έτος 2012 µε βάση 
τις διατάξεις που προβλέπονται  στο άρθρο 16 του τροποποιηµένου Κανονισµού 
Παροχών Υγείας του Οργανισµού (ΦΕΚ 3054/18-11-2012). Τη συγκεκριµένη παροχή 
(επίδοµα αεροθεραπείας) τη δικαιούνται οι ασφαλισµένους που πάσχουν από 
φυµατίωση, καρκίνο των πνευµόνων ή πνευµονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου (αιµοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε 
µεταµόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε µεταµόσχευση 
πνευµόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευµονοπάθεια µε ποσοστό 
αναπηρίας 67% λόγω πνευµονικής νόσου.  

Το βοήθηµα παρέχεται για το χρονικό διάστηµα από 01/06/2012 µέχρι 
31/08/2012.  

Το ύψος του βοηθήµατος καθορίστηκε στο ποσό των 200 €. 

Η χρονική διάρκεια για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εκ µέρους των 
ασφαλισµένων τελειώνει αµετάκλητα την 28-2-2013. 

Για την καταβολή του επιδόµατος έκαστος, ως ανωτέρω, ασφαλισµένος θα 
πρέπει να προσκοµίσει : 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε 
και ούτε θα λάβει το επίδοµα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ∆ηµόσιο 
κ.λ.π. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω 
των σαράντα έξι (46) ηµερών κατά το χρονικό διάστηµα από 01/06/2012 µέχρι 
31/08/2012. 

2. Γνωµάτευση ιατρού Νοσοκοµείου σχετικής µε την πάθηση ειδικότητας από την 
οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την 
αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστηµα ως ορίζεται ανωτέρω. 

3. Για τους ασφαλισµένους του Οργανισµού, που πάσχουν από πνευµονοπάθεια, 
απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονοµικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από 
την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευµονική νόσο. 
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Το ύψος του βοηθήµατος καθορίστηκε στο ποσό των 200 €.  

∆εδοµένου του επιδοµατικού χαρακτήρα της εν λόγω παροχής, θέτουµε ως χρονική 
διάρκεια για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εκ µέρους των ασφαλισµένων 
αµετάκλητα την 28-2-2013. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ηµεροµηνίας δεν θα γίνει δεκτή καµία αίτηση για 
την καταβολή του εν λόγω επιδόµατος. 

Η καταβολή του επιδόµατος αεροθεραπείας στους δικαιούχους ασφαλισµένους θα 
πραγµατοποιηθεί από τα Τµήµατα Παροχών των εντασσοµένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων 
και τις Περιφερειακές ∆/νσεις του ΕΟΠΥΥ (για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΠΑ∆) 
και η καταβολή του θα γίνει µε τη διαδικασία που έκαστος φορέας ακολουθεί για την 
απόδοση δαπανών προς τους ασφαλισµένους.  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόµατος αεροθεραπείας έχει αποβιώσει µέσα στη 
χρονική περίοδο από 1/6/2012 έως 31/8/2012, παύει να υπάρχει το υφιστάµενο 
στο πρόσωπό του δικαίωµα και κατά συνέπεια, ο ΕΟΠΥΥ δεν υποχρεούται να καταβάλει 
την παροχή αυτή, εφόσον µε τον θάνατο του εκλείπουν οι λόγοι χορήγησής της.  

 

Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα           Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας             Πρόεδρος 
 

 

 


