ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
1. Αίτησ .
2. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α ή από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ στην οποία θα
αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας στην παράλυση των κάτω άκρων καθώς και ο χρόνος λήξης.
*Στην περίπτωση που το επίδομα βρίσκεται σε αναστολή θα κατατίθεται επιπλέον και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης
δικαιολογητικών στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος (τελευταίου
εξαμήνου).
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς του/της ενδιαφερομένου/ης.
*σε περίπτωση ανηλίκου, φωτοτυπία ταυτότητας και των δύο γονέων.
5. Άδεια διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα για τους υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με
το Ν.Δ . 4017/1959(ΦΕΚ 246 τ. Α΄ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
6. Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. από το οποίο προκύπτει η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :
Α) Η μόνιμη κατοικία.
Β) Ότι το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου .
Γ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια Υπηρεσία για τις κάτωθι μεταβολές :
 Βελτίωση κατάστασης της υγείας του  αλλαγή τόπου κατοικίας  απουσία στο εξωτερικό για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερου των τεσσάρων μηνών  περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου
ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου .
Δ) Σε περίπτωση που έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσωπος του/της δικαιούχου , υποχρεούται να ενημερώνει την
Υπηρεσία για όλα τα αναφερόμενα παραπάνω
καθώς και για την περίπτωση θανάτου.
Γνωρίζει πως σε περίπτωση που δεν ενημερώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που συνεπάγεται διακοπή
της επιδότησης, θα επιστρέψει όσα χρήματα έχει λάβει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (χωρίς να τα δικαιούται).
Σε περίπτωση ανηλίκου η υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς.
8. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
* Σε περίπτωση ανηλίκου θα προσκομιστεί επιπλέον το Α.Μ.Κ.Α των δύο γονέων.
9. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση
απόδοσης Α.Φ.Μ.
* Σε περίπτωση ανηλίκου θα προσκομιστεί επιπλέον το Α.Φ.Μ. των δύο γονέων.
10. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου πληρωμών από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ΕΛ.ΤΑ. όπου
να αναφέρεται ως πρώτο όνομα ο δικαιούχος καθώς επίσης και ο αριθμός ΙΒΑΝ
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής,
*σε περίπτωση που υπογράφονται από πληρεξούσιο ή δικαστικό συμπαραστάτη προσκομίζονται φωτοαντίγραφο του
πληρεξουσίου ή της δικαστικής συμπαράστασης καθώς επίσης και φωτοτυπία της ταυτότητας του εκκαθαριστικού και του
ΑΜΚΑ του υπογράφοντος.
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