ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Τυφλότητας»
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

∆/νση Πρόνοιας

*
Ν.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

*∆/νση Πρόνοιας της οικείας Ν.Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

ΤΚ:

E – mail:
Αριθμός Μητρώου Κάρτας Αναπηρίας

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης
με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Τηλ:

Fax:

email:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86*

✔

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας

✔

3. Συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο που χορηγείται από την
υπηρεσία, από οφθαλμίατρο ∆ιευθυντή Κλινικής ή Επιμελητή
Α’ Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής του από το ∆ιευθυντή του Νοσοκομείου
4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων επικυρωμένες του ίδιου και του
υπεύθυνου είσπραξης.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπεύθυνου είσπραξης (εφόσον
επιθυμεί να εισπράττει άλλος το επίδομα)
∆ικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων
7. Βεβαίωση του εργοδότη τους ότι εργάζονται και είναι
ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό οργανισμό. Οι
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ οποιοδήποτε δικαιολογητικό
από το οποίο προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένος στον
ανάλογο ασφαλιστικό φορέα (για εργαζόμενους τυφλούς)
8. Απόκομμα σύνταξης (εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί)
9. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους (για πτυχιούχους
Ανωτάτων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής)
10. Πιστοποιητικό εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο του
οικείου Πρωτοδικείου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/86 (για δικηγόρους)
11. Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή φοίτησης (για φοιτητές
μέχρι 25 ετών)
12. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ότι
καλύπτονται απ’ αυτόν μόνο για υγειονομική περίθαλψη και
οποιαδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο ν’ αποδεικνύεται ότι
έπαψαν να εργάζονται (άνεργοι τυφλοί άμεσα ασφαλισμένοι
που απολύθηκαν από την υπηρεσία τους)
13. Βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού ότι δεν
παίρνουν οι ίδιοι απ’ αυτόν σύνταξη (για τους έμμεσα
ασφαλισμένους)

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* Στο κείμενο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης περιέχονται τα ακόλουθα: α) Η μόνιμη κατοικία, β) Ότι ο τυφλός δεν παίρνει λόγω
τυφλότητας άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από το ∆ημόσιο Ταμείο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής και εάν παίρνει να αναγράφεται το ποσό και για ποιο λόγο την παίρνει, γ) Η οικονομική ενίσχυση θα
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του τυφλού, δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση
μετάβασης του τυφλού στο εξωτερικό αλλαγής τόπου κατοικίας, θανάτου του τυφλού (το δηλώνει μόνο ο αντιπρόσωπος).
Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία συμπληρώνει στο κείμενο της Υ∆ τα
ακόλουθα: ε) οι μη εργαζόμενοι φοιτητές ότι δεν εργάζονται, στ) Οι γονείς ή κηδεμόνες τυφλών παιδιών μέχρι 18
χρόνων που δεν φοιτούν στο σχολείο ή δεν φιλοξενούνται στο οικοτροφείο του Κ.Ε.Α.Τ. ή του Ιδρύματος «ΗΛΙΟΣ»
Θεσσαλονίκης το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους ή ότι δεν φοιτούν, ζ) οι άνεργοι ανασφάλιστοι μέχρι 65 ετών ότι
είναι ανασφάλιστοι άνεργοι
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

✔

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Τυφλός είναι εκείνος ο οποίος στερείται παντελώς της αντιλήψεως του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτητα
είναι μικρότερη του ενός εικοστού (1/20) της φυσιολογικής τοιαύτης, και των οποίων η οπτική οξύτητα δεν
βελτιώνεται με διόρθωση και η θεραπεία τους δεν είναι δυνατή με χειρουργική επέμβαση.
2. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την Ελληνική ιθαγένεια, εφόσον έχουν τις
προϋποθέσεις του Ν. 958/79.
3. Οι υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.∆. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α.)
Ευρωπαϊκή Σύμβαση και οι Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον
έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 958/79.
4. Οι κρινόμενοι ως ανίκανοι, λόγω απώλειας της αισθήσεως του φωτός, για επιδότηση των παιδιών τους κατά
τις διατάξεις του Ν. 4051/61 και του Β.∆/τος 669/61, εφόσον συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 958/79.
5. Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής.
ΧΡΟΝΟΣ : Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια
για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Μόνιμη κατοικία:

∆εν παίρνω λόγω τυφλότητας άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από το ∆ημόσιο Ταμείο ή από
οποιαδήποτε άλλη πηγή, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής*. Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες μου. Θα ειδοποιήσω την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης μου στο
εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, θανάτου (το δηλώνει μόνο ο αντιπρόσωπος).
* Ποσό, λόγος οικονομικής ενίσχυσης ή σύνταξης από το ∆ημόσιο Ταμείο ή από οποιαδήποτε άλλη
πηγή, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:

15/03/2004
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Πρωτοκόλληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Τυφλότητας

Υπηρεσία Υποβολής:

∆/νση Πρόνοιας Ν.Α.

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

15/03/2004

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86*

✔

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας

✔

3. Συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο που χορηγείται από την
υπηρεσία, από οφθαλμίατρο ∆ιευθυντή Κλινικής ή Επιμελητή
Α’ Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής του από το ∆ιευθυντή του Νοσοκομείου
4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων επικυρωμένες του ίδιου και του
υπεύθυνου είσπραξης.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπεύθυνου είσπραξης (εφόσον
επιθυμεί να εισπράττει άλλος το επίδομα)
∆ικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων
7. Βεβαίωση του εργοδότη τους ότι εργάζονται και είναι
ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό οργανισμό. Οι
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ οποιοδήποτε δικαιολογητικό
από το οποίο προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένος στον
ανάλογο ασφαλιστικό φορέα (για εργαζόμενους τυφλούς)
8. Απόκομμα σύνταξης (εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί)
9. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους (για πτυχιούχους
Ανωτάτων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής)
10. Πιστοποιητικό εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο του
οικείου Πρωτοδικείου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/86 (για δικηγόρους)
11. Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή φοίτησης (για φοιτητές
μέχρι 25 ετών)
12. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ότι
καλύπτονται απ’ αυτόν μόνο για υγειονομική περίθαλψη και
οποιαδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο ν’ αποδεικνύεται ότι
έπαψαν να εργάζονται (άνεργοι τυφλοί άμεσα ασφαλισμένοι
που απολύθηκαν από την υπηρεσία τους)
13. Βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού ότι δεν
παίρνουν οι ίδιοι απ’ αυτόν σύνταξη (για τους έμμεσα
ασφαλισμένους)

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ: Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια
για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ιδιόχειρη παραλαβή από την Υπηρεσία μας.

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

15/03/2004

Τηλ:

Fax:

email:

