Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1) ΑΜΚΑ ( Ενημερωμένο με το ΑΦΜ και τα στοιχεία κατοικίας στο Δ.Ζωγράφου (στο
ΚΕΠ).
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Για τους πολίτες άλλων χωρών,φωτοτυπία
διαβατηρίου και νόμιμης άδειας διαμονής.
3) Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται στο
σύστημα, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο ΑΜΚΑ με τα ισχύοντα στοιχεία κατοικίας.
Διαφορετικά ζητείται φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή
συμβόλαιο ενοικίου.
4) Κινητό τηλέφωνο
5) Φωτοαντίγραφο IBAN τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα και επίδειξη πρωτοτύπου.
6) Σε περίπτωση υποβολής από τρίτο πρόσωπο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
(π.χ.εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, δικαστική συμπαράσταση) και προσωπικά στοιχεία τρίτου
προσώπου (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, ταυτότητα)
7) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ανήλικα τέκνα : Θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ στο
τέκνο και να ενημερωθεί και ο ΑΜΚΑ για τον ΑΦΜ στο ΚΕΠ. Σε περίπτωση έγγαμων
γονέων: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο πιστοποιητικό
ταυτοπροσωπίας (για τέκνα έως 12ετών) ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (για τέκνα 12-18) και
υπεύθυνη δήλωση, με γνήσιο υπογραφής, του γονέα (που δεν καταθέτει τα δικαιολογητικά)
ότι συναινεί για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, στον άλλο γονέα που θα
προσέλθει στο Κέντρο Κοινότητας. Σε περίπτωση εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων: την
απόφαση επιμέλειας τέκνων.
8) Για παράταση επιδόματος: Θα πρέπει να προσέλθουν 3 μήνες πριν την λήξη της
γνωμάτευσης ΚΕΠΑ. (Εφόσον δεν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής).
Σε περίπτωση που έχει αξιολογηθεί ήδη: την παλιά και την καινούργια γνωμάτευση των
ΚΕΠΑ.
9) Για επιδείνωση ή νέα πάθηση: πιστοποιητικό νοσηλείας είτε σε Δημόσιο είτε σε Ιδιωτικό
νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού.
10) Σε περίπτωση νοσηλείας ή κράτησης : βεβαίωση από την Νοσηλευτική μονάδα ή μονάδα
περίθαλψης (να αναφέρονται όνομα μονάδας,διεύθυνση,Τ.Κ.,και δήμο που ανήκει).
***Επιπλέον των ανωτέρω, δύναται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ανά κατηγορία
επιδόματος και κατά περίπτωση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:
1. Έλληνες πολίτες: Αστυνομική Ταυτότητα
2. Υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βεβαίωση καταγραφής πολίτη Ε.Ε.

3. Πολίτες του ενιαίου Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και των κρατών που
περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση:
Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε σε ισχύ.»
4. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το
καθεστώς των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το
πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (α.ν. 389/1968,
ΦΕΚ Α 125): Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα.»
5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.: Απαιτείται η
προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ.
6. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος Διεθνούς Προστασίας: Απαιτείται η
προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας.»
7. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωσιστεί καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους: Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους.»
8. Πολίτες τρίτης χώρας με δελτίο αιτήσαντος ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή
τους σε κέντρα φιλοξενίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου.
9. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη
χώρα μας, κυρωμένη με νόμο: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
Το επίδομα κίνησης χορηγείται στους Ομογενείς που είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση
«Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».
Το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους χορηγείται και στους πολίτες
κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και διαμένον
μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ». Η
οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των
οικογενειών τους, χορηγείται στους Έλληνες πολίτες. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω
και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, είναι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε
χρήμα εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

