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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ/ΠΑΡΑΣΑΗ/ΕΠΙΔΕΙΝΩΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΤ –
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΠΟΤ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΟΠΕΚΑ
Επίδειξθ εγγράφου απόδοςθσ ΑΜΚΑ ι γνϊςθ του ΑΜΚΑ
Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. Για πολίτεσ Ε.Ε. και τρίτων χωρϊν τα
απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που τεκμθριϊνουν μόνιμθ και νόμιμθ παραμονι.
Σε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ από τρίτα πρόςωπα (γονζα, εκπρόςωπο, πλθρεξοφςιο,
δικαςτικό ςυμπαραςτάτθ, εν διαςτάςει γονείσ που αςκοφν τθν επιμζλεια των τζκνων,
επίτροπο ορφανϊν ανάπθρων τζκνων) εκτόσ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, κα
προςκομιςτοφν τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ
κατάςταςθσ και πιςτοποιθτικό ταυτοπροςωπίασ ςε περίπτωςθ ανθλίκου τζκνου.
Φωτοαντίγραφο πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου κατακετικοφ λογαριαςμοφ τραπζηθσ ι ΕΛΤΑ
(ΙΒΑΝ) με δικαιοφχο ι ςυνδικαιοφχο τον δικαιοφχο τθσ προνοιακισ παροχισ
Οι ομογενείσ οφείλουν να προςκομίςουν αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου Ομογενοφσ
Σε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ λόγω επιδείνωςθσ τθσ υγείασ ι νζασ πάκθςθσ, απαιτείται θ
προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ νοςθλείασ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό νοςοκομείο και γνωμάτευςθ
ιατροφ από τθν οποία να προκφπτει θ νζα πάκθςθ ι βλάβθ ι ουςιϊδθ επιδείνωςθ τθσ
παλιάσ πάκθςθσ που ζχει επζλκει ι διαπιςτωκεί μετά τθν απόφαςθ Υγειονομικισ
Επιτροπισ.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ χοριγθςθσ προνοιακισ αναπθρικισ, λόγω λιξθσ τθσ
προθγοφμενθσ γνωμάτευςθσ τθσ υγειονομικισ επιτροπισ απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ
προθγοφμενθσ γνωμάτευςθσ τθσ επιτροπισ (ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ κ.τ.λ.)
ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ

1. Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςησ ατόμων με βαριά αναπηρία
 Τα άμεςα αςφαλιςμζνα άτομα, εφόςον δεν πλθροφν τισ αςφαλιςτικζσ προχποκζςεισ του
αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα για λιψθ ςφνταξθσ, βεβαίωςθ εγγραφισ ςτα μθτρϊα του ΟΑΕΔ
και προκειμζνου περί αυτοαπαςχολοφμενου, επιπλζον βεβαίωςθ διακοπισ εργαςιϊν από
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Τα άτομα με αναπθρία, θ οποία οφείλεται ςε ψυχικι πάκθςθ ι νοθτικι υςτζρθςθ που
αναλαμβάνουν εργαςία ι αυτοαπαςχολοφνται εφόςον θ ανάλθψθ μιςκωτισ
απαςχόλθςθσ ι θ αυτοαπαςχόλθςθ ενδείκνυται για λόγουσ ψυχοκοινωνικισ
αποκατάςταςθσ και κοινωνικισ επανζνταξθσ, γνωμάτευςη μονάδασ ψυχικήσ υγείασ, η
οποία θα ιςχφει για τρία (3) ζτη, του αντίςτοιχου Σομζα Ψυχικήσ Τγείασ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο ν. 2716/1999 (Αϋ 96).
 Τα άμεςα αςφαλιςμζνα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ), τα οποία ςυμμετζχουν ςε
προγράμματα κατάρτιςθσ, ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
αυτοαπαςχόλθςθσ ι / και εργάηονται ςε Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του ν.
4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.), βεβαίωςη ΟΑΕΔ από την οποία να προκφπτει ςυμμετοχή ςτα
αντίςτοιχα προγράμματα ή βεβαίωςη τησ Κοιν..Επ.
2. Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςη παραπληγικϊν- τετραπληγικϊν και ακρωτηριαςμζνων
αναςφαλίςτων και αςφαλιςμζνων του Δημοςίου
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 Στθν περίπτωςθ τθν οποία ο αιτϊν νοςθλεφεται ςε ίδρυμα, απαιτείται θ προςκόμιςθ
βεβαίωςθσ από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ τθσ προνοιακισ Δομισ (κλειςτι ι
ανοικτισ φροντίδασ).
 Ανάλογα με τθν αςφαλιςτικι ικανότθτα (άμεςα – ζμμεςα αςφαλιςμζνοσ ι
ςυνταξιοφχοσ) απαιτείται βεβαίωςθ από το αςφαλιςτικό ταμείο.
3. Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςησ κωφϊν και βαρήκοων ατόμων
 Τα άτομα θλικίασ άνω των 18 ετϊν και ζωσ 25 ετϊν, που φοιτοφν ςτη μζςη εκπαίδευςη,
ςε ανϊτερο ι ανϊτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα τθσ Ελλάδασ κακϊσ και ςε Ινςτιτοφτα
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.), προςκομίηουν βεβαίωςθ από τθ ςχολι ςτθν οποία
φοιτοφν.
 Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποςό οικονομικήσ ενίςχυςησ για την ίδια αιτία από
οποιανδιποτε άλλθ πθγι, απαιτείται προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τθν οποία να
προκφπτει και το ποςό που λαμβάνει για οικονομικι ενίςχυςθ για τθν ίδια πάκθςθ.
4. Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςησ ατόμων με αναπηρία όραςησ
 Οι άνεργοι αναςφάλιςτοι, βεβαίωςθ ΟΑΕΔ και προκειμζνου περί αυτοαπαςχολοφμενου,
επιπλζον βεβαίωςθ διακοπισ εργαςιϊν από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμζνα αςκοφν δικθγορία κακϊσ και οι αςκοφμενοι δικθγόροι,
πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Δικθγορικό ςφλλογο ι φωτοαντίγραφο Δικθγορικισ
ταυτότθτασ.
 Οι Επιςτήμονεσ πανεπιςτημιακοφ επιπζδου, που ςφμφωνα με το πτυχίο τουσ αςκοφν
την επιςτήμη τουσ, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ι του εργοδότθ όπου
εργάηονται ωσ επιςτιμονεσ ςφμφωνα με το πτυχίο τουσ ι προκειμζνου περί
αυτοαπαςχολοφμενου, βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ.
5. Πρόγραμμα οικονομικήσ ενίςχυςησ ατόμων με εγκεφαλική παράλυςη
 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν λαμβάνουν
εξωιδρυματικό επίδομα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπωσ
ιςχφει.
 Για τα άτομα από 18 ετϊν και άνω με εγκεφαλικι παράλυςθ που φοιτοφν ςε μονάδεσ του
Υπουργείου Εκνικισ Παιδείασ απαιτείται βεβαίωςη φοίτηςησ.
6. Διατροφικό επίδομα ςε νεφροπαθείσ, μεταμοςχευμζνουσ καρδιάσ, ήπατοσ κλπ
 Γνωμάτευςθ ιατροφ νεφρολόγου Κρατικοφ Νοςοκομείου, ΙΚΑ κ.λπ. όπου κα βεβαιϊνεται
ότι το πρόςωπο που εξετάςτθκε πάςχει από νεφρικι ανεπάρκεια και ότι βρίςκεται ςτο
τελευταίο ςτάδιο τθσ χρόνιασ νεφρικισ ανεπάρκειασ. Η βεβαίωςθ αυτι κα υπογράφεται
από το νεφρολόγο και κα κεωρείται από το Διοικθτικό Δ/ντι του Ιδρφματοσ. Ή Ιατρική
Βεβαίωςη Ιδιωτικήσ Κλινικήσ κεωρθμζνθ από το Διοικθτικό Διευκυντι τθσ κλινικισ θ
οποία κα αναφζρει τθν ακριβι θμερομθνία ζναρξθσ κεραπείασ του αςκενι.
(Νεφροπαθείσ)
 Γνωμάτευςθ ιατροφ του Μεταμοςχευτικοφ Κζντρου όπου κα βεβαιϊνεται ότι ο
δικαιοφχοσ ζχει υποβλθκεί ςε μεταμόςχευςθ και το είδοσ αυτισ. Η βεβαίωςθ αυτι κα
υπογράφεται από τον υπεφκυνο του Μεταμοςχευτικοφ Κζντρου και κα κεωρείται από το
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Διοικθτικό Δ/ντι του Ιδρφματοσ. Οι αιτοφντεσ δεν εξετάηονται από τθν επιτροπι των
ΚΕΠΑ.(μεταμοςχευμζνουσ).
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