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Άξζξν 24. 

Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35, λ. 3794/2009 (Α’156) ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο: 

[…Σπθινί, κε κεηωκέλε νπηηθή νμύηεηα (κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 80%), 

θωθνί, θωθάιαινη, πάζρνληεο από κεζνγεηαθή, δξεπαλνθπηηαξηθή ή 

κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, πάζρνληεο από ζπγγελή πδξνθεθαιία κε κόληκε ηερλεηή 

παξνρέηεπζε ηνπ εγθεθαινλωηηαίνπ πγξνύ (shunt), ζπλνδεπόκελε θαη από άιιεο 

δηακαξηίεο, όπωο αξαρλνεηδήο θύζηε κε θαηλόκελα επηιεπηηθήο θξίζεο, πάζρνληεο από 

κπϊθή δπζηξνθία Duchenne, από βαξηά αγγεηαθή δπζπιαζία ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο, 

από θαθνήζεηο λενπιαζίεο (ιεπραηκίεο, ιεκθώκαηα, ζπκπαγείο όγθνπο), από ην ζύλδξνκν 

ηνπ Bund Chiari, από ηε λόζν ηνπ Fabry, από βαξηά ηλνθπζηηθή λόζν (παγθξέαηνο, 

πλεπκόλωλ), από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, από βαξηά κπαζζέλεηα ζεξαπεπηηθώο 

αληηκεηωπηδόκελε κε θαξκαθεπηηθή αγωγή, λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

ή πεξηηνλαϊθή θάζαξζε, πάζρνληεο από ζπγγεληθή αηκνξξαγηθή δηάζεζε αηκνξξνθηιίεο θαη 

ππνβαιιόκελνη ζε ζεξαπεία κε παξάγνληεο πήμεωο, ππνβιεζέληεο ζε κεηακόζρεπζε κπεινύ 

ηωλ νζηώλ ή κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο ρηηώλνο, θαξδηάο, ήπαηνο, πλεπκόλωλ, λεθξνύ, 

παγθξέαηνο, ιεπηνύ εληέξνπ, πάζρνληεο από ηλζνπιηλνεμαξηώκελν λεαληθό δηαβήηε ηύπνπ 

1, πάζρνληεο από ζύλδξνκν Evans, πνιπκεηαγγηδόκελνη πάζρνληεο από κεζνγεηαθή αλαηκία, 

κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πάζρνληεο από 

θαηλπιθεηνλνπξία, από ζπγγελή ζξνκβνθηιία θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία αληηπεθηηθήο 

αγωγήο δηα βίνπ, από αξξπζκνγόλν δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο κε εκθπηεπκέλν απηληδωηή, 

θαζώο θαη από ηε λόζν Gaucher, πάζρνληεο από ζπκπινθέο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο 

ρεηξνπξγεζείζεο ή κε κε πλεπκνληθή ππέξηαζε άλω ηωλ 50mm Hg, από κνλήξε θνηιία, από 

θνηλό αξηεξηαθό θνξκό, από παζήζεηο ηνπ κπνθαξδίνπ νπνηαζδήπνηε θύζεο πνπ πξνθαινύλ 

κόληκε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο (θιάζκα εμώζεζεο < 35%), ηεθκεξηωκέλν 

από εμεηδηθεπκέλεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ερωθαξδηνινγίαο θαη επηβεβαηωκέλν ζε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαξδηάο, από ππεξηξνθηθνύ ηύπνπ κπνθαξδηνπάζεηα, από 

πξωηνπαζή πλεπκνληθή ππέξηαζε, από ζνβαξή πλεπκνληθή ίλωζε νπνηαζδήπνηε 

αηηηνινγίαο, από ην ζύλδξνκν Brugada, από ηδηνπαζή θνηιηαθή ηαρπθαξδία κε ηνπνζέηεζε 

απηληδωηή, πάζρνληεο από γιπθνγνληάζεηο, από θίξξωζε ήπαηνο, από ππιαία ππέξηαζε 

ιόγω ππνπιαζίαο ππιαίαο θιέβαο, πάζρνληεο από ηε λόζν ηνπ Crohn, πάζρνληεο από 

ειθώδε θνιίηηδα πνπ ιακβάλνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθή αγωγή ή έρνπλ ιάβεη 

αλνζνθαηαζηαιηηθή αγωγή ζην παξειζόλ θαη ζπλερίδνπλ κε δηαθνξεηηθή θαξκαθεπηηθή 

αγωγή, πάζρνληεο από ηε λόζν Wilson, από ην ζύλδξνκν πνιιαπιήο λεπξηλωκάηωζεο 

(Recklinchausen), από πνιιαπινύλ κπέιωκα, από ζαξθνείδωζε ππό κείδνλα 

αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ιόγω πξνζβνιήο πλεύκνλνο ή/θαη ΚΝ, από ζπζηεκαηηθή 

ζθιεξνδεξκία κε δηάρπηε δεξκαηηθή πξνζβνιή, από ζπζηεκαηηθό εξπζεκαηώδε ιύθν ππό 

κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ιόγω πξνζβνιήο λεθξώλ ή/θαη ΚΝ ή/θαη νξνγόλωλ 

πκέλωλ ή/θαη αίκαηνο, από απηνάλνζε επαηίηηδα, από λεαληθή ηδηνπαζή αξζξίηηδα κε 

ζπλερή ελεξγόηεηα κεηά ηελ ειηθία ηωλ 14 εηώλ παξά ηε βηνινγηθή ζεξαπεία, 

ππνβιεζέληεο ζε ιαξπγγεθηνκή νιηθή, από θξαληνθαξπγγίωκα ηνπ εγθεθάινπ, από 

ζύλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) ππό αληηξεηξνϊθή ζεξαπεία, από 

λπθηεξηλή παξνμπζκηθή αηκνζθαηξηλνπξία κε αλάγθε ηαθηηθώλ κεηαγγίζεωλ ζε ρξόληα βάζε, 

από ηδηνπαζή ζξνκβνπεληθή πνξθύξα ππό κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, από 

απηνάλνζε αηκνιπηηθή αλαηκία ππό κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, θαζώο θαη νη 

πάζρνληεο από δηάθνξα ζπάληα ζπγγελή, θιεξνλνκηθά ή επίθηεηα ζύλδξνκα λνζήκαηα όηαλ 

εθθξάδνληαη κε ζνβαξέο θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ πξνζδίδνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 80% 

εμεηαδόκελνη θαηά πεξίπηωζε. 

 


