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Περιγραφή:
Προχποκζςεισ και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ επιδόματοσ από το
πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ με ποςοςτό
αναπθρίασ 67% και άνω.
Δικαιούχοι:
1. Ζμμεςα αφαλιςμζνεσ/οι ςφηυγοι (από το/τθ ςφηυγο του που βρίςκεται εν
ηωι) και δεν λαμβάνουν οικονομικι ενίςχυςθ για τθν αναπθρία τουσ από
οποιαδιποτε πθγι
2. Ζμμεςα αςφαλιςμζνα τζκνα (προςτατευόμενα μζλθ) που δεν παίρνουν
οικονομικι ενίςχυςθ για τθν αναπθρία τουσ μεγαλφτερθ του ποςοφ του
επιδόματοσ βαριάσ αναπθρίασ
3. Σζκνα που λαμβάνουν ςφνταξθ λόγω κανάτου ι εκ μεταβιβάςεωσ ι
προςαφξθςθ ςυντάξεωσ με ποςό μικρότερο ι ίςο του ιςχφοντοσ επιδόματοσ
4. Αναςφάλιςτοι ι αναςφάλιςτοι υπεριλικεσ του ΟΓΑ
5. Άμεςα αςφαλιςμζνοι που δεν ζχουν τισ αςφαλιςτικζσ προχποκζςεισ για
ςυνταξιοδότθςθ από το ταμείο τουσ. Δεν δικαιοφνται επίδομα όςοι δεν
ςυνταξιοδοτοφνται λόγω οφειλών ειςφορών
6. Οι αναςφάλιςτοι ι ζμμεςα αςφαλιςμζνοι νεφροπακείσ που υποβάλλονται
ςε αιμοκάκαρςθ

7. Σα ινςουλινοεξαρτώμενα αναςφάλιςτα ι ζμμεςα αςφαλιςμζνα άτομα
ΕΦΟΟΝ ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω και ανικανότθτα εργαςίασ
και δεν νοςθλεφονται ι περικάλπονται πζραν του τριμινου με δαπάνεσ του
αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα ςε προνοιακά ι νοςθλευτικά ιδρφματα. ΠΡΟΟΧΗ
για τουσ νεφροπακείσ απαιτείται αντί τθσ γνωμάτευςθσ ΑΤΕ, γνωμάτευςθ
νεφρολόγου γιατροφ μονάδασ αιμοκάκαρςθσ κρατικοφ νοςοκομείου, όπου
κα βεβαιώνεται ότι το πρόςωπο που εξετάςτθκε πάςχει από νεφρικι
ανεπάρκεια τελικοφ ςταδίου και υποβάλλεται ςε αιμοκάκαρςθ με τεχνθτό
νεφρό. Για τα ινςουλινοεξαρτώμενα άτομα δεν απαιτείται γνωμάτευςθ ΑΤΕ,
αλλά γνωμάτευςθ Διαβθτολογικοφ Κζντρου Κρατικοφ Νοςοκομείου ι
Διαβθτολογικοφ ιατρείου Κρατικοφ Νοςοκομείου. ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΑΤΣΕ
ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΝΩΜΑΣΕΤΕΙ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕ ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΙΑΣΡΟΤ, ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ή ΣΟ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΣΟΤ (ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ή ΆΛΛΗ ΤΠΗΡΕΙΑ).
Δικαιολογητικά:


Αίτθςθ του ενδιαφερόμενου (απαραίτθτο ζγγραφο-διατίκεται ςτθ
ςελίδα μασ)



Γνωμάτευςθ

Αποτελζςματοσ

Αναπθρίασ,

Πρωτοβάκμιασ

ι

Δευτεροβάκμιασ (ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ), Τγειονομικισ Επιτροπισ
των ΚΕΠΑ
-

Απαιτοφνται τα ακόλουκα: α) αίτθςθ, β) βεβαίωςθ Κρατικοφ
Ιατροφ ι Ιατροφ ΝΠΔΔ ι ΝΠΙΔ επιχορθγοφμενου από το
Κράτοσ, Ιατροφ με ειδικότθτα ανάλογθ προσ τθν αναπθρία ι
τθν πάκθςθ του ςυγκεκριμζνου ατόμου. Οι νεφροπακείσ και οι
ινςουλινοεξαρτζμωνοι διαβθτικοί κα προςκομίηουν μόνο τθ
βεβαίωςθ του κρατικοφ νοςοκομείου ςτθν υπθρεςία μασ
χωρίσ να περάςουν από τθν πρωτοβάκμια Τγειονομικι
Επιτροπι. Οι βεβαιώςεισ των γιατρών να είναι κεωρθμζνεσ για

το γνιςιο τθσ υπογραφισ από το Διοικθτικό Δ/ντι ι το νόμιμο
αναπλθρωτι.


Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (Αναηθτείται από τα ΚΕΠ ι τθν
Τπθρεςία Πρόνοιασ)



Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου νοςθλείασ



Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (απαραίτθτο ζγγραφο), κεωρθμζνθ για
το γνιςιο τθσ υπογραφισ



Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του επιδοτοφμενου κακώσ και
του ςυνδικαιοφχου (κεωρθμζνα)



Φωτοαντίγραφο εκκακαριςτικοφ εφορίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ
από τθ Δ.Ο.Τ., εάν δεν υποβάλλει φορολογικι διλωςθ



Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ δικαιοφχου, κακώσ και του ςυνδικαιοφχου



Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπζηθσ (πρώτθ ςελίδα) ι καρτζλασ ΕΛΣΑ, με
πρώτο όνομα του δικαιοφχου, ςτοιχεία και ΙΒΑΝ.



Εξουςιοδότθςθ (ε περίπτωςθ που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον
ανάπθρο το επίδομα προςκομίηεται κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ από τθν Αςτυνομία ι τθν υπθρεςία).

Προςοχή: τα ΚΕΠ ηθτώντασ, όπωσ αναφζρεται και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τουσ,
διαφορετικά δικαιολογθτικά. Αν ςασ ηθτθκοφν, καλό είναι να τουσ ενθμερώνεται
πωσ θ νομοκεςία ζχει αλλάξει.
Προϋποθζςεισ:
το πρόγραμμα αυτό εντάςςονται άτομα με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω,
ςφμφωνα με Απόφαςθ Πρωτοβάκμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ, που δεν
επιδοτοφνται από κάποιο άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ για άτομα
με αναπθρίεσ του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ (βαριά νοθτικι κακυςτζρθςθ,
μεςογειακι αναιμία κ.λπ).

Διαδικαςία ςτην Πρόνοια:


Τποβολι αίτθςθσ και δικαιολογθτικών



Αποςτζλλεται αντίγραφο απόφαςθσ ςτον δικαιοφχο.

Διαδικαςία ςτα ΚΕΠ:
Ο πολίτθσ προςζρχεται ςτο ΚΕΠ τθσ επιλογισ του για να αιτθκεί τθ χοριγθςθ
επιδόματοσ από το πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ ΑμεΑ με ποςοςτό αναπθρίασ
67% και άνω, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
Βιμα 1:

Ο υπάλλθλοσ ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελζγχει τα δικαιολογθτικά που

προςκόμιςε ο πολίτθσ. Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί πωσ απουςιάηει ι είναι
ελλιπζσ κάποιο δικαιολογθτικό, ο υπάλλθλοσ ενθμερώνει τον πολίτθ και δεν
προβαίνει ςτθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Αν κάποιο δικαιολογθτικό είναι δυνατόν να
αναηθτθκεί υπθρεςιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλλθλοσ εκκινεί τθ ςχετικι
διαδικαςία.
Βιμα 2: Ο υπάλλθλοσ ςυμπλθρώνει τθν θλεκτρονικι αίτθςθ και δθμιουργεί νζο
φάκελο ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτθσ επικυμεί, ζχει τθ
δυνατότθτα, δθλώνοντασ τον αρικμό του κινθτοφ τθλεφώνου του, να ενθμερωκεί
με γραπτό μινυμα για τθν ολοκλιρωςθ του αιτιματοσ. Σζλοσ, ο υπάλλθλοσ
παραδίδει ςτον πολίτθ τθν βεβαίωςθ υποβολισ αιτιματοσ ςτθν οποία αναγράφεται
ο αρικμόσ φακζλου του αιτιματοσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ΚΕΠ.
Βιμα 3: Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ αποςτζλλει ςτον αρμόδιο Φορζα τον φάκελο τθσ
υπόκεςθσ (ο οποίοσ περιζχει τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά) με ζναν από τουσ
αποδεκτοφσ τρόπουσ (fax, courier, ταχυδρομείο)
Βιμα 4: Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό ζγγραφο από τον αρμόδιο
Φορζα και ειδοποιεί τον πολίτθ μζςω τθλεφώνου ι γραπτοφ μθνφματοσ να
προςζλκει για να το παραλάβει.

Ο πολίτθσ προςζρχεται ςτο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τθ βεβαίωςθ χοριγθςθσ
επιδόματοσ από το πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ ΑμεΑ με ποςοςτό αναπθρίασ
67% και άνω.
Σημειώςεισ:


Σο επίδομα χορθγείται ανά δίμθνο



Η Τπθρεςία Πρόνοιασ μπορεί να ηθτιςει πρόςκετα δικαιολογθτικά, εφόςον
απαιτθκοφν



Για οποιαδιποτε μεταβολι να ενθμερώνεται άμεςα θ Τπθρεςία Πρόνοιασ.



Η καταβολι των προνοιακών επιδομάτων γίνεται ςχεδόν πάντα ανά δίμθνο.
Καταβάλλεται ωσ είκιςται το ποςό του προθγοφμενου διμινου το πρώτο
δεκαπενκιμερο του επόμενου μινα. Οι μινεσ καταβολισ των επιδομάτων
είναι οι μονοί μινεσ του ζτουσ (Ιανουάριοσ, Μάρτιοσ κ.λπ).

