
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Απλού τύπου

ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, με μεγάλες ή μικρές ρόδες, με κινητά ή σταθερά πλαϊνά, με
δυνατότητα ρύθμισης των υποποδίων. Χορηγείται σε κατάσταση που
προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης. Αντικαθίσταται μετά από 4-5 έτη λόγω
ολοκληρωτικής φθοράς. Ανώτατο αποδοτέο ποσό 161 € με συμμετοχή 25%

Ειδικού τύπου

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ενισχυμένο με μεγάλες φουσκωτές ρόδες πίσω, φουσκωτές
ρόδες εμπρός, πτυσσόμενο ή σταθερού σκελετού, με φρένα, με δυνατότητα
ρύθμισης πλάτης και καθίσματος, ύψους και κλίσης υποποδίων,
προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενα πλαϊνά και υποπόδια, λαβές ώθησης.
Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης.
Αντικαθίσταται μετά από 4-5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς. Ανώτατο
αποδοτέο ποσό 445 € με συμμετοχή 25%

Ελαφρού τύπου

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, τροχήλατο με φρένα, με σκελετό από ελαφρύ κράμα
(αλουμίνιο, τιτάνιο ή μαγνήσιο) με ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους, κλίση γωνίας
καθίσματος και πλάτης, προσθαφαιρούμενοι οπίσθιοι τροχοί, υποπόδια,
πλαϊνά. Ανώτατο βάρος αμαξιδίου έως 12 kg χωρίς τους οπίσθιους τροχούς.
Βεβαίωση του προμηθευτή για το υλικό κατασκευής.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΑΤΕΛΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΣΚΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ
ΠΛΑΚΑΣ. Αντικαθίσταται μετά από 4-5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.
Ανώτατο αποδοτέο ποσό 1.080 €



Παιδικό

ΠΑΙΔΙΚΟ, με πτυσσόμενη τροχήλατη βάση τριών ή τεσσάρων τροχών, με
φρένα, ανακλινόμενη πλάτη αυξομειούμενη και ρυθμιζόμενων κλίσεων.
Απαραίτητα να υπάρχουν χειρολαβές οδήγησης και ιμάντες κνήμης. Δύναται
να φέρει στήριγμα κεφαλής, διαχωριστικό σκελών και γιλέκο ασφαλείας.

Αντικατάσταση: Ανά 4ετία για παιδιά μέχρι 16 ετών, λόγω αλλαγής της
σωματικής διάπλασης.

Αντικατάσταση μόνο του καθίσματος λόγω της συνεχούς ανάπτυξης μπορεί
να γίνει ανά 2ετία.

Ανώτατο αποδοτέο ποσό 1.045 €

Ηλεκτροκίνητο απλό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ αναπηρικό αμαξίδιο, με δύο μοτέρ με μπαταρία
λιθίου 12V, χαμηλή ταχύτητα και μεταφορική ικανότητα έως 100 kg. Να
υπάρχει μηχανισμός κατεύθυνσης, φορτιστής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

1. Ηλικία 18-65 ετών

2. Μορφή αναπηρίας

3. Πνευματική ικανότητα

4. Φυσιολογικές αντιδράσεις όρασης, ακοής και αντίδρασης

5. Ψυχολογική και λειτουργική αναγκαιότητα επικοινωνίας με το
περιβάλλον (εντός και εκτός κατοικίας)

6. Αναγκαιότητα μετακίνησης λόγω επαγγέλματος, σπουδών ή άλλων
κοινωνικών δραστηριοτήτων.

ΕΝΔΕΙΞΗ: Πλήρης ή ατελής τετραπληγία ή Παραπληγία

Ανώτατο αποδοτέο ποσό 2.310 €



Ηλεκτροκίνητο ενισχυμένο

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, με δύο μοτέρ, δύο μπαταρίες 12V,
αυτονομία έως 36 Km, ταχύτητα μεγαλύτερη 10Κm/h και με μηχανισμό
κατεύθυνσης, φορτιστής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Oι αναφερόμενες παραπάνω για τα απλά ηλεκτροκίνητα.

ΕΝΔΕΙΞΗ: Πλήρης ή ατελής τετραπληγία ή Παραπληγία.

Το είδος χορηγείται ΜΟΝΟΝ εφόσον συντρέχει, εκτός των ανωτέρω (1-6
στοιχείων), επιπλέον έστω μία προϋπόθεση από τις κατωτέρω:

I) Αυξημένο σωματικό βάρος ή

II) Μεγάλη απόσταση τόπου κατοικίας και απασχόλησης ή

III) Ανωφέρεια τόπου κατοικίας ή απασχόλησης

Ανώτατο αποδοτέο ποσό 3.486 €

Μπαταρία

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ
ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Ανώτατο αποδοτέο ποσό 140 €.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αντικατάσταση των ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων μετά την
παρέλευση 6 ετών λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.

Στους τετραπληγικούς ασφαλισμένους που έχει χορηγηθεί «ηλεκτροκίνητο
αναπηρικό αμαξίδιο» παρέχεται η δυνατότητα να εγκριθεί και ΑΠΛΟΥ ή
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ, για την εξυπηρέτησή τους εντός
κατοικίας. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ για τη συγκεκριμένη χρήση είναι κάθε 8 έτη.

Όλοι οι τύποι αναπηρικών αμαξιδίων πρέπει να φέρουν:  Εγγύηση 4  έτη,
βεβαίωση για service-ανταλλακτικά 10 έτη, Serial number κτυπημένο, CE,
εγχειρίδιο λειτουργίας, βεβαίωση εκπαίδευσης στη χρήση από τον
προμηθευτή (μόνο για τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια). Γνωμάτευση από
Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο.


