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Ενημέρωση για τους πολίτες που θέλουν να αιτηθούν για πρώτη φορά 
επίδομα αναπηρίας. 

Ενημερώνουμε τους πολίτες - άτομα με αναπηρία ότι από 6/3/2018 μπορούν να 
απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Περάματος προκειμένου να 
υποβάλλουν αίτηση ώστε να λάβουν το επίδομα αναπηρίας που δικαιούνται. 

 
Προσοχή: Οι νέοι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν ξεκινήσει καμία διαδικασία για 
την επιδότησή τους (εισηγητικός φάκελος, επιτροπή ΚΕΠΑ). Η διαδικασία αυτή 
ξεκινά πιλοτικά για τους κατοίκους Αττικής και μόνο. Όσοι πολίτες δεν ανήκουν 
στην άνω κατηγορία, έχουν δηλαδή ήδη εισηγητικό φάκελο από γιατρούς προς 
τα ΚΕΠΑ ή εάν επιθυμούν να αιτηθούν παράταση λήψης του επιδόματός τους θα 
απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Υπενθυμίζουμε πως για το 
Δήμο Περάματος, αρμόδια υπηρεσία είναι το Τμήμα Παροχής Προνοιακών 
Επιδομάτων (Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19). 

Στο Κέντρο Κοινότητας και στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30) γίνονται 
δεκτές αιτήσεις για τα κάτωθι επιδόματα:  

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, 

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και 
μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, 
μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, 

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία , 

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση , 

 

  
 



ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων 
ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, 

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – 
δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική 
διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS), 

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων , 

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, 

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, 

ι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών 
των οικογενειών τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους κοινωνικούς 
λειτουργούς του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Περάματος: 
Λίτινα Δήμητρα και Πριλίγκου Αθανασία, 
τηλ. επικοινωνίας 2132037102 και στο www.opeka.gr 
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