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Δικαιολογητικά επιλογήσ ωφελουμένων                                 

ςτα προγράμματα «Βοήθεια ςτο πίτι»                                          

και «Κοινωνική Μέριμνα» 

α/α Κριτήριο Δικαιολογητικό Παρατηρήςεισ 

1 Κατάςταςη υγείασ 

Ωφελούμενου 

 πλόρωσ αυτοεξυπηρετούμενοσ/η 

(κινητικϊ – νοητικϊ – ψυχικϊ) 

 μερικώσ αυτοεξυπηρετούμενοσ/η  

(κινητικϊ – νοητικϊ – ψυχικϊ) 

 μη αυτοεξυπηρετούμενοσ/η  

(κινητικϊ – νοητικϊ – ψυχικϊ) 

Βεβαύωςη ιατρού ό αρμόδιασ 

υγειονομικόσ επιτροπόσ. 

 

Αν δεν προςκομιςτεί 
δικαιολογητικό το 
άτομο θα 
εκλαμβάνεται ωσ 
πλήρωσ 
αυτοεξυπηρετούμενο 
και θα βαθμολογείται 
με την μικρότερη 
βαθμολογία για το 
ςυγκεκριμένο 
κριτήριο. 

2 Ειςόδημα 

Ωφελούμενου 

 ϋωσ 5.000 €  

 από 5.000 € ϋωσ 12.000 € και  

 από 12.000 € και ϊνω,  

Εκκαθαριςτικό εφορύασ 
Σε περίπτωςη που δεν 
υποβάλλεται 
φορολογική δήλωςη: 
υπεύθυνη δήλωςη 
ςφραγιςμένη από την 
εφορία. 

3 Οικογενειακή Κατάςταςη 

Ωφελούμενου 

 Χόροσ/α 

 Διαζευγμϋνοσ/η 

 Μόνοσ/η  

Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ 

κατϊςταςησ   (εκδύδεται από το 

Γραφεύο Δημοτολογύων – 

Μητρώων του εκϊςτοτε Δόμου) 

 

 Μόνοσ/η χωρύσ να δϋχεται φροντύδα  Οποιοδόποτε δικαιολογητικό το 

αποδεικνύει, από αρμόδιο φορϋα ό 

υπηρεςύα που ςχετύζεται με 

προνοιακϋσ υπηρεςύεσ (π.χ. 

Ενορύα, Κ.Α.Π.Η. κτλ) 
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4 Γενική Κατάςταςη  

Υροντιςτή 

Απαιτεύται Τπεύθυνη δόλωςη για 

την ςχϋςη του φροντιςτό με το 

εξυπηρετούμενο ϊτομο  

 

 Ο/η φροντιςτόσ του/τησ 

ωφελούμενου/ησ εύναι ηλικιωμϋνο 

ϊτομο  

Αντύγραφο αςτυνομικόσ 

ταυτότητασ 

 

 ό και ϊτομο με προβλόματα υγεύασ  Βεβαύωςη ιατρού 
 

 ό και ϊτομο με ϊλλα οικογενειακϊ 

προβλόματα  

Βεβαύωςη τμόματοσ Πρόνοιασ ό 

ϊλλο ϋγγραφο που να πιςτοποιεύ 

την αναφερόμενη δυςκολύα 

 

 ό και ϊτομο με εργαςιακϊ 

προβλόματα 

Βεβαύωςη ανεργύασ από ΟΑΕΔ ό 

βεβαύωςη που να αποδεικνύει την 

μερικό απαςχόληςη  

 

 ό και ϊτομο με οικονομικϊ 

προβλόματα 

Εκκαθαριςτικό εφορύασ 
 

 Ο/η φροντιςτόσ του/τησ 

ωφελούμενου/ησ κατοικεύ ςε 

απόςταςη μεγαλύτερη των 5 χλμ. 

από την οικύα του ωφελούμενου 

Πιςτοποιητικό μόνιμησ κατοικύασ 

κατϊςταςησ   (εκδύδεται από το 

Γραφεύο Δημοτολογύων – 

Μητρώων του Δόμου κατοικύασ) 

 

 

Διευκρίνηςη: Τα κριτήρια 1-3 αφορούν το ωφελούμενο άτομο και το κριτήριο 4 τον φροντιςτή 

του ατόμου.  

 

Προςοχή: Σο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα κατϊ 

την δημοςύευςη τησ επύςημησ πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ προσ τουσ ωφελούμενουσ 

να διαφοροποιόςει τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ.  


