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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28, ΤΚ 18863 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2037102-107 
ΦΑΞ: 213 2037208  
EMAIL: kentrokoinotitasdimperamatos@gmail.com  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

 Οι πολίτες θα πρέπει να μην έχουν προχωρήσει σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα 
ΚΕΠΑ. Εάν υπάρχει ήδη η πιστοποίηση θα πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Παροχής 
Προνοιακών Επιδομάτων του Πειραιά, (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 3ος όροφος, τηλ: 
2131601829) που εξυπηρετεί το Δήμο Περάματος. 

 Εάν το άτομο με αναπηρία ελάμβανε στο παρελθόν προνοιακό επίδομα αναπηρίας αλλά η 
περίοδος χορήγησης έχει λήξει προ εξαμήνου και δεν διαθέτει τη δεδομένη στιγμή 
πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ, θεωρείται νέα περίπτωση και μπορεί να υποβάλλει κανονικά 
αίτηση.   

 

Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Περάματος μετά από 

προγραμματισμένο ραντεβού. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Φωτοτυπίες: 

1. Ταυτότητα ή διαβατήριο (σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους). 

2. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο. 

3. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή 

συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

1. Εάν κάποιος (εκπρόσωπος ή δικαστικός συμπαραστάτης) ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για 

τρίτο άτομο, θα πρέπει να φέρει μαζί του νομιμοποιητικό έγγραφο για να υποβάλει την αίτηση. 

Δηλαδή: 

 Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, ή 
 πληρεξούσιο σε ισχύ, ή 
 απόφαση δικαστικής συμπαράστασης. 

2. Εάν ο αιτών είναι πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ, φέρει βεβαίωση καταγραφής πολίτη ΕΕ. 

3. Εάν είναι πολίτης τρίτης χώρας, βεβαίωση νόμιμης διαμονής. 

4. Εάν έχει λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα, δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα. 

 

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1.Χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος 

κλπ.: 

 Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του 
Κέντρου και θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του ιδρύματος, όπου βεβαιώνεται ότι ο 
αιτών έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. (Οι αιτούντες δεν εξετάζονται 
από την επιτροπή των ΚΕΠΑ). 

 

2.Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία: 

 Οι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι 
δεν πληρούν τις ασφαλιστικές πρϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης. 

 

3.Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών–τετραπληγικών και 

ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου: 

 Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους 
φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του 
εξωϊδρυματικού βοηθήματος. 

4.Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων:  
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 Τα άτομα από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν (σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες 

τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης) θα φέρουν βεβαίωση 

φοίτησης. 

5.Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση: 

 Για τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης. 

6.Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης: 

 Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή 

σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας. 

 Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την 

επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση 

εργασίας. 

Το έργο των Κέντρων Κοινότητας ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης. Ο αιτών λαμβάνει 

από το Κέντρο Κοινότητας: 

 Την αίτησή του εκτυπωμένη και 

 Το «Ενημερωτικό Σημείωμα» που βεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής 

αίτησης.    

Εν συνεχεία ενημερώνεται ότι θα πρέπει να επισκεφθεί ιατρό της επιλογής του, ο οποίος, μέσω της 

πλατφόρμας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με βάση τον ΑΜΚΑ θα συμπληρώσει το 

εισηγητικό φάκελο για τα ΚΕΠΑ. Τέλος με e-mail θα ενημερωθεί από τα ΚΕΠΑ για την Ημερομηνία 

εξέτασής του. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Οι πολίτες – ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας - κινητικότητας και 

επιθυμούν να κάνουν το γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκον -ώστε να κάνουν την αίτησή τους 

μέσω εκπροσώπου- μπορούν να απευθύνονται στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου 

Περάματος, Τηλ: 210-4023142. 

 O.Π.Ε.Κ.Α, Στοιχεία επικοινωνίας: Πατησίων 30, τηλ: 2131519222  
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