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Εισαγωγή 
 
   Οι ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn συχνά 
αναρωτιούνται εάν λόγω της πάθησής τους μπορούν να έχουν κάποιες διευκολύνσεις, 
όπως συμβαίνει με αρκετές άλλες χρόνιες παθήσεις. 
   Σήμερα το Ελληνικό κράτος, στα πλαίσια της κοινωνικής προστασίας των ατόμων 
με αναπηρία, έχει θεσπίσει ένα σύνολο νομοθετημάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων 
με σκοπό την ανακούφιση των ομάδων του πληθυσμού που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ελκώδης κολίτις και η νόσος 
του Crohn. 
   Οι τομείς στους οποίους το κράτος παρέχει διευκολύνσεις είναι: 

1. Κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση. 
2. Εργασία και απασχόληση. 
3. Εκπαίδευση. 
4. Στρατιωτική υποχρέωση. 
5. Φορολογία. 
6. Μεταφορά και επικοινωνίες. 

 
Δικαιώματα ασθενών με ΙΦΝΕ 
 
   Βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση οιουδήποτε δικαιώματος είναι ο 
χαρακτηρισμός του ασθενούς με ΙΦΝΕ ως Ατόμου Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και 
ως εκ τούτου να  του έχει αποδοθεί συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας.  
   Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τις περισσότερες φορές η ελκώδης κολίτις και η 
νόσος του Crohn επηρεάζουν την καθημερινότητα των ασθενών, δυσκολεύουν την 
ικανότητά τους για μάθηση και παραγωγική εργασία και συχνά τους οδηγούν σε 
απομόνωση και κατάθλιψη. 
   Τα κύρια δικαιώματα των ασθενών με ΙΦΝΕ που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΑΜΕΑ 
είναι τα παρακάτω: 

1. Έκπτωση 2400,00 ευρώ στην φορολογική δήλωση ανεξαρτήτως εισοδήματος. 
2. Απόκτηση δωρεάν δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ για όλα τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς της Αθήνας και έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ 
της Ελλάδος και τον ΟΣΕ. 

3. Επίδομα από την Πρόνοια σε ανέργους ασθενείς με ΙΦΝΕ ή με εισόδημα που 
δεν ξεπερνά το ποσόν που ορίζεται από τις εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

4. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομειακή κάλυψη από τη 
Πρόνοια σε ανασφάλιστους ασθενείς με ΙΦΝΕ. 

5. Σε ασφαλισμένους ασθενείς χορήγηση των φαρμάκων χωρίς συμμετοχή. 
6. Απόκτηση κάρτας πολιτισμού (δυνατότητα έκπτωσης στην τιμή εισόδου σε 

εκθέσεις, θέατρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις). 
7. Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού κάθε χρόνο. 



8. Αναπηρική σύνταξη (προϋπόθεση η  δεκαετής τουλάχιστον ασφάλιση στον 
αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα). 

9. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο που αφορούν 
ΑΜΕΑ. 

10. Εισαγωγή αποφοίτων λυκείου σε ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις, καθ’ 
υπέρβαση αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. 

11. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ και εύρεση 
επιδοτούμενης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσω ΟΑΕΔ. 

12. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, ύστερα από απόφαση των 
Υγεινομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 
Αναπηρία και ΙΦΝΕ (1,2) 
 
   Τα ποσοστά αναπηρίας που δίνονται σε ασθενείς με ΙΦΝΕ ξεκινούν από 20% 
και φθάνουν μέχρι το 80%. Το ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενο 
χωριστά, κατά την κρίση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Δνσης 
Πρόνοιας της Νομαρχίας που διαμένει μόνιμα ο ασθενής. 
   Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους της κάθε περίπτωσης 
(νόσος σε έξαρση, χρονική διάρκεια νόσου, φαρμακευτική αγωγή, χειρουργικές          
επεμβάσεις κλπ) που αναφέρονται σε βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου, την 
οποία προσκομίζει ο ασθενής. 
   Δικαίωμα ΑΜΕΑ κατοχυρώνεται με ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω. 
   Η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης της επιτροπής είναι από μερικούς μήνες 
μέχρι επ΄αόριστον. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης, 
πρέπει ο ασθενής να εξετασθεί εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή. Σε περίπτωση διαφωνίας του με το ποσοστό αναπηρίας, ο ασθενής 
μπορεί να υποβάλλει ένσταση και να εξετασθεί από την Δευτεροβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση νέας διαφωνίας ο ασθενής μπορεί να 
υποβάλλει νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή μετά από 
παρέλευση έξι μηνών. 
 
Ποσοστά αναπηρίας σε Ελκώδη Κολίτιδα 
 
1. Σε ήπιας βαρύτητας νόσο ή ορθίτιδα, ποσοστό αναπηρίας 20%. 
2. Σε μέτριας βαρύτητας νόσο, ποσοστό αναπηρίας 55% το πρώτο τρίμηνο και 

μετά 35-50%. 
3. Σε σοβαρή μορφή της νόσου συμπεριλαμβανομένης της οξείας κεραυνοβόλου 

και σε παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσεων ποσοστό αναπηρίας 70-80% τον 
πρώτο χρόνο και μετά 35-50% ανάλογα με την επίτευξη ύφεσης. 

4. Σε περίπτωση κακοήθους εξαλλαγής ποσοστό αναπηρίας >67%. 
5. Μετά από υφολική κολεκτομή ποσοστό αναπηρίας 35-50%, μετά από 

κολεκτομή και δημιουργία νεοληκύθου (pouch) ποσοστό αναπηρίας 50-67% 
και σε μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία ποσοστό αναπηρίας 67%. 

 
Ποσοστά αναπηρίας σε νόσο Crohn 
 
1. Σε νόσο σε ύφεση, ποσοστό αναπηρίας 20%. 
2. Σε νόσο σε έξαρση, ποσοστό αναπηρίας 70-80 % μέχρι ένα χρόνο και μετά 

50-60% ανάλογα με την επίτευξη ύφεσης. 
3. Σε χειρουργημένη νόσο Crohn τα ποσοστά αναπηρίας καθορίζονται ως εξής: 



   α) Υφολική γαστρεκτομή 40-50% 
   β) Ολική γαστρεκτομή 67% 
   γ) Εκτομή λεπτού εντέρου 3 μέτρα 70% 
   δ) Μικρότερες εκτομές λεπτού εντέρου 50-60% 
   ε) Μόνιμη νηστιδοστομία 70%, μόνιμη ειλεοστομία 50-67%, μόνιμη 
κολοστομία 67% και ολική κολεκτομή με pouch 50-67%. 
 
Φορολογία και ΙΦΝΕ 
 
   Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ που έχουν χαρακτηρισθεί βάσει του ποσοστού αναπηρίας 
ως ΑΜΕΑ, δικαιούνται έκπτωσης 2400,00 ευρώ στην φορολογική τους δήλωση 
ανεξαρτήτως εισοδήματος. 
   Για να υπολογισθεί η έκπτωση αυτή είναι απαραίτητη η προσκόμιση στην 
αντίστοιχη ΔΟΥ ενός ακριβούς φωτοαντιγράφου της γνωμάτευσης του ποσοστού 
αναπηρίας. 
   Η συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή αφορά και γονείς που έχουν ως 
προστατευόμενο μέλος παιδί που του έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και 
άνω. 
 
Εκπαίδευση και ΙΦΝΕ (3) 
 
   Οι ασθενείς με νόσο Crohn σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 3794/2009 
εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθ’υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφ’ όσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή 
αντιστοίχου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
1. Αίτηση. 
2. Απολυτήριο Λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
3. Γνωμάτευση ιατρού μέλους του ΔΕΠ που να πιστοποιεί την νόσο. 
4. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που 

να πιστοποιεί την νόσο. 
 
Στράτευση και ΙΦΝΕ (4) 
 
   Η ελκώδης κολίτις και η νόσος του Crohn αποτελούν παθήσεις που σύμφωνα με 
το Π.Δ. 133/2002 για την «Κρίση Σωματικής Ικανότητος των Στρατευσίμων των 
Ε.Δ.»  οδηγούν σε απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης. 
   Η απόφαση απαλλαγής λαμβάνεται από τις αντίστοιχες Υγειονομικές  
Επιτροπές των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μετά από αυτοπρόσωπη 
παρουσία του στρατευσίμου και μελέτη του ιατρικού του φακέλου. 
   Όταν κληθεί να παρουσιασθεί στο γραφείο Στρατολογίας, στο οποίο υπάγεται ο 
στρατεύσιμος, θα πρέπει να προσκομίσει γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό 
Γαστρεντερολόγο, στην οποία θα αναφέρεται το ιατρικό ιστορικό και θα 
τεκμηριώνεται η διάγνωση της ΙΦΝΕ. Το γραφείο Στρατολογίας θα φροντίσει για 
την εξέταση του στρατευσίμου από την αντίστοιχη αρμόδια Υγειονομική 
Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την έκδοση απόφασης διετούς αναβολής 
στράτευσης αρχικά και μετά την παρέλευση διετίας οριστικής απαλλαγής από την 
στράτευση (Ι/5). 
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