
Δικαιολογητικά για αναπηρικό Επίδομα 

 

1. Για ενήλικες, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση 

αυτοπροσώπως 

 

α. εάν η αίτηση γίνεται για πρώτη φορά τότε χρειάζεται η 

ταυτότητα του αιτούντος και ο λογαριασμός ΙΒΑΝ στον οποίο 

ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος 

β. εάν γίνεται αίτηση παράτασης του επιδόματος τότε 

χρειάζεται η ταυτότητα του αιτούντος, ο λογαριασμός ΙΒΑΝ 

στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και 

επιπλέον η απόφαση ΚΕΠΑ που λήγει 

 

2. Για ενήλικες, για τους οποίους καταθέτει αίτηση 

εκπρόσωπος 

 

α. εάν η αίτηση γίνεται για πρώτη φορά τότε χρειάζεται η 

ταυτότητα του αιτούντος, η ταυτότητα του εκπροσώπου, ο 

λογαριασμός ΙΒΑΝ στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή 

συνδικαιούχος και εξουσιοδότηση του αιτούντος προς τον 

εκπρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από 

το ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή. 

β. εάν γίνεται αίτηση παράτασης του επιδόματος τότε 

χρειάζεται η ταυτότητα του αιτούντος, η ταυτότητα του  

εκπροσώπου, ο λογαριασμός ΙΒΑΝ στον οποίο ο αιτών είναι 

δικαιούχος ή συνδικαιούχος, εξουσιοδότηση του αιτούντος 

προς τον εκπρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής του 

αιτούντος από το ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή και επιπλέον η 

απόφαση ΚΕΠΑ που λήγει 

 

3. Για ανήλικους 

 

α. εάν η αίτηση γίνεται για πρώτη φορά τότε χρειάζεται η 

ταυτότητα του γονέα, βιβλιάριο ασφάλισης στο οποίο 

ασφαλίζεται ο ανήλικος εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό 



οικογενειακής κατάστασης και ο λογαριασμός ΙΒΑΝ στον 

οποίο ο ανήλικος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος 

β. εάν γίνεται αίτηση παράτασης του επιδόματος τότε 

χρειάζεται η ταυτότητα του γονέα, βιβλιάριο ασφάλισης στο 

οποίο ασφαλίζεται ο ανήλικος εφόσον υπάρχει, 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ο λογαριασμός 

ΙΒΑΝ στον οποίο ο ανήλικος είναι δικαιούχος ή 

συνδικαιούχος και επιπλέον η απόφαση ΚΕΠΑ που λήγει 

 

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν για τα αναπηρικά επιδόματα 

Όλοι οι πολίτες, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι 

ανασφάλιστοι. 

 

*Εξαίρεση* 

 

Το επίδομα Βαριάς Αναπηρίας μπορούν να το αιτηθούν μόνο 

ανασφάλιστοι πολίτες και όσοι άμεσα ασφαλισμένοι διαθέτουν 

κάρτα ανεργίας 

 

 


