ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1

Αίτηση του δικαιούχου ή του κηδεμόνα (σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος).

2

Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα αρμόδια ΚΕΠΑ.

3

Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης προς το ΚΕΠΑ.

4

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο
(μέχρι 6 μηνών).

5

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου (σε περίπτωση ανηλίκου φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων).

6

Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού ή
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο στο όνομα του δικαιούχου. Σε περίπτωση
φιλοξενίας απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 / 86 του ατόμου που φιλοξενεί με
το γνήσιο της υπογραφής του.

7

Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Ασθενείας (σελ. Φωτογραφίας, στοιχείων και θεώρησης μαζί με
το πρωτότυπο).
 Ηλεκτρονική Ασφαλιστική Ικανότητα (εκτυπώνεται ηλεκτρονικά).
 Σε περίπτωση ασφάλισης του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ βεβαίωση ΟΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

8

Φωτοτυπία του πιο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας και αντίγραφο
Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) του τελευταίου έτους.
 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος χρειάζεται η βεβαίωση απόδοσης
Α.Φ.Μ. του, το Ε1 (που το δηλώνουν ως προστατευόμενο μέλος) και το
εκκαθαριστικό των γονέων του τελευταίου έτους.

9

Βεβαίωση ΑΜΚΑ (σε περίπτωση που εισπράττει έτερο πρόσωπο, τότε απαιτείται και το δικό
του ΑΜΚΑ).

10 Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) ότι ο δικαιούχος δεν πληρεί τις
ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος.
11 Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου πληρωμών από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή
γραφείο ΕΛΤΑ, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός IBAN με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
12 Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
13 Σε περίπτωση που ο αιτών / αιτούσα έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδος απαιτείται Βεβαίωση
από τη Χώρα Γέννησης ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις και δε λαμβάνει
σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή άλλο επίδομα για την αναπηρία του (το πρωτότυπο μαζί με
επίσημη μετάφραση).
14 Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599 / 86 και από τους δύο γονείς θεωρημένες με το γνήσιο της
υπογραφής σε περίπτωση ανηλίκου δικαιούχου (δίνονται από την Υπηρεσία).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1

Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται Δευτέρα & Τετάρτη, ώρα 11:00 – 13:00,
Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη (α΄όροφος), τηλ: 210 9961973, 210 9904205

2

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και από άλλα άτομα υποχρεωτικά με
εξουσιοδότηση.

3

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κριθούν
απαραίτητα.

