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Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 1-1-2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η 

αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία, 

μέχρι 31-12-2018 ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α'87) και από τις αρμόδιες 

για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας. 

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων, των Διευθύνσεων Υγείας της Περιφέρειας και των 

υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, για την ομαλή μετάβαση και την διαχείριση των επιδομάτων από 

τον ΟΠΕΚΑ. 

Υποβολή Νέων Αιτήσεων 

Από την 1-1-2019 και εφεξής, η χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα καθώς και 

η παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της 

υγειονομικής επιτροπής, πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α). 

Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και του 

διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, από εξουσιοδοτημένους 

υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ. 

Με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, τροποποιείται η μέχρι σήμερα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και 

ορίζεται ότι: 

> Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

> Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση 

του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ 

> Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα 

ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές 

επιτροπές των ΚΕΠΑ. 

> Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και 

ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την 

αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α 

> Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, 

(πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα 

του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. 
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Συνεπώς, από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση 

για πρώτη φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης 

προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος, 

θα πρέπει να παραπέμπονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, 

προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

Εκκρεμείς Αιτήσεις 

Αιτήσεις που υποβΛ'νλονται έως τις 31-12-2018 και εκκρεμούν κατά την 1-1-2019, σε 

οποιοδήποτε στάδιο της υφιστάμενης διοικητικής διαδικασίας, εξετάζονται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού 

επιδόματος Διευθύνοίΐς των Περιφερειών της χώρας. Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται 

στο υφιστάμενο πληροφοριακό τους σύστημα και εν συνεχεία, ο ΟΠΕΚΑ υλοποιεί την 

καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα. 

Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αιτήσεις παράτασης χορήγησης των προνοιακών 

παροχών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών, 

έχοον προσκομίσει ίττις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων γνωμάτευση υγειονομικής 

επιτροπής. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν, μετά 

την 1-1-2019, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση 

παράτασης χορήγησης, τα άτομα αυτά δεν θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες των 

Δήμων, αλλά θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας 

των Δήμων προκειμένου να υποβληθεί αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

Τέλος, τα άτομα των οποίων έχει διακοπεί η χορήγηση προνοιακού επιδόματος λόγω 

λήξης της γνωμάτευσιις και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στα ΚΕΠΑ, καθώς και τα άτομα 

των οποίων η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής λήγει μετά την 1-1-2019, θα 

παραπέμπονται πρώτα στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των 

Δήμων προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση και εν συνεχεία θα 

παραπέμπονται στις υγειονομικές επιτροπές, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

Καταληκτική ημερομιινία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες πον δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 28-2-2019, 
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ώστε, εν συνεχεία, να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ ως άνω, προκειμένου να ενταχθούν στις 

επόμενες πληρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ. 

Καταστάσεις Επιδοματούχων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων υποχρεούνται να παραδώσουν άμεσα, με πρακτικό 

παραλαβής, ακριβές αντίγραφο αναλυτικών καταστάσεων δικαιούχων προνοιακών 

επιδομάτων, με την αντίστοιχη ανάλυση ποσού ανά επίδομα/οικονομική ενίσχυση του 

δικαιούχου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 

2018, που αφορά στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018, στις αρμόδιες διευθύνσεις 

του ΟΠΕΚΑ και ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα, προκειμένου να ενταχθούν στο 

ενιαίο μητρώο δικαιούχων που θα δημιουργηθεί για τον ΟΠΕΚΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Επίσης, οι αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των 

Περιφερειών της χώρας, υποχρεούνται να παραδώσουν άμεσα, με πρακτικό παραλαβής, 

ακριβές αντίγραφο καταστάσεων δικαιούχων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 

τελευταία πληρωμή του Δεκεμβρίου 2018 και αφορά στον μήνα Νοέμβριο 2018. 

Επιπλέον, οι παραπάνω υπηρεσίες υποχρεούνται μέχρι στις 15-1-2019, να παραδώσουν 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, ακριβές αντίγραφο αναλυτικών καταστάσεων 

δικαιούχων, στις οποίες θα πρέπει να έχουν ενταχθεί και οι δικαιούχοι των οποίων οι 

αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν, από τις παραπάνω υπηρεσίες, μέχρι 31-12-2018, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2019, από τον ΟΠΕΚΑ. 

Διευκρινίζουμε ότι οι καταστάσεις αυτές θα έχουν την μορφή των καταστάσεων που 

αποστέλλονταν από τις παραπάνω υπηρεσίες στην υπηρεσία επιτρόπου του ελεγκτικού 

συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο. 

Επισημαίνεται ότι η παράδοση και παραλαβή των καταστάσεων θα γίνει με ευθύνη των 

αρμοδίων υπηρεσιών. Προκειμένου να αποφευχθούν διάφορα εμπόδια, παρακαλούμε, με 

πρωτοβουλία των ιδίων των υπηρεσιών, να οριστεί ο καταλληλότερος και 

αποτελεσματικότερος τρόπος παράδοσης και παραλαβής τους. Επίσης, λόγω του επείγοντος, η 

ως άνω διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των καταστάσεων μπορεί να συμπτυχτεί σε μία 

ενιαία διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία την 15-1-2019. 
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Οι καταστάσεις αυτές, σε μορφή ράί, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στον ΟΠΕΚΑ στις ηλεκτρονικές δ/νσεις, 5 . ί ο υ π 5 @ θ £ 3 . Ε Γ , 3.€Η3ίζί5@οΕ3.ε :Γ. η . ζ 6 Γ δ 3 @ ο ^ 3 . ^ , 

ν.ρ3ρ3<1οροα1θ8@θΕ3.εΓ, με θέμα: «αποστολή καταστάσεων προνοιακών επιδομάτων Δήμου / 

Α/νσί\<; Υγείας ». 

Πληρωμή επιδομάτων από Ο Π Ε Κ Α 

Προκειμένου ο ΟΠΕΚΑ να υλοποιήσει την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων για τους 

μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο τρέχοντος έτους και του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα 

Δεκέμβριο τρέχοντος έτους, υποχρεούνται οι ως άνω υπηρεσίες μέχρι και 8-1-2019 να 

δημιουργήσουν ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους της 31-12-2018, με την ίδια διαδικασία 

που δημιουργούσαν αρχείο για την «ΔΙΑΣ ΑΕ», το οποίο όμως δεν θα αποστείλουν στην ΔΙΑΣ 

ΑΕ, αλλά θα το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή και εν συνεχεία μέσω της ιοτοσελίδας: 

Κίίρ5ν7^^ν\ν.1<εηίΓαΐ€θίηοίίΐ35.§Γ/ΑζαΓ65ίθΓ38^Μαηκίρ3ΐίΙγΡ3γιηθηίυρ1θ3άΡ3§6 ή 

ΗίίρΒΥ/ινινΛν.ΙίβηίΓ^Ι^οίηοίίΙάΒ.ΕΓ/ΑζυΓβΒίοΓ^Εβ/, θα το ανεβάσουν στον φάκελο «Αρχεία ΔΙΑΣ 

προνοιακών επιδομάτων 2019», χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αποστολή αρχείου». 

Επισημαίνουμε ότι, οι υπηρεσίες των δ/νοεων υγείας των περιφερειών που έχουν 

προχωρήσει στην πληρωμή του διατροφικού επιδόματος του μηνός Δεκεμβρίου τρέχοντος 

έτους ΔΕΝ θα πρέπει \'α προβούν στην παραπάνω διαδικασία. 

Φοσικό Αρ^^ο 

Οι σχετικοί φάκελοι και όλο το φυσικό αρχείο με τους δικαιούχους της 31-12-2018, 

τηρείται από τους καθ' ύλην αρμόδιους Δήμους και τις αρμόδιες για το διατροφικό 

επίδομα Δ/νοεις των Περιφερειών, σύμφωνα με την ισχύουσα για την τήρηση αρχείων 

νομοθεσία, με δυνατότητα πρόσβασης και διάθεοής τους οε εξουσιοδοτημένους 

υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ, μετά από σχετική αίτησή τους στο Δήμο ή στη Διεύθυνση της 

Περιφέρειας. 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν από μεταβολές διακοπής, ανάκλησης ή 

τροποποίησης και που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2018, εξακολουθούν να 
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αναζητούνται και να εισπράττονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και 

υπηρεσίες και τα σχετικά ποσά αποδίδονται στον φορέα που κατέβαλλε τα ποσά αυτά. 

Σε επιδόματα/οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σήμερα και υφίσταται ήδη 

πράξη συμψηφισμού τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και οι αρμόδιες για τη 

χορήγηση διατροφικού επιδόματος Δ/ νοείς των Περιφερειών της χώρας, υποχρεούνται να 

παραδώσουν με πρακτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΚΑ, υπογεγραμμένες αναλυτικές 

καταστάσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καταγεγραμμένα με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, προκειμένου να συνεχίσει τον εν λόγω συμψηφισμό ο ΟΠΕΚΑ. 

Εκκρεμείς Δίκες 

Εκκρεμείς δίκες των δήμων ή των αρμόδιων Δ/νοεων των Περιφερειών της χώρας, 

αναφορικά με τη χορήγηση προνοιακών παροχών, συνεχίζονται από τις ως άνω υπηρεσίες 

και οε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης απονομής 

επιδόματος/οικονομικής ενίσχυσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των 

περιφερειών ενημερώνουν αρμοδίως, τον ΟΠΕΚΑ, αποστέλλοντας όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία του φακέλου, προκειμένου αυτός να καταβάλλει την εν λόγω παροχή. 

Χωρική Αρμοδιότητα Υπηρεσιών ΟΠΕΚΑ 

Η χωρική αρμοδιότητα των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ εκτείνεται στους νομούς της οικείας 

Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έχουν ως εξής: 

1 . Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, με έδρα την Αθήνα και με αρμοδιότητα τις Περιφερειακές 

Ενότητες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

2. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

με αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, 

ΚΙΛΚΙΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

3. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την 

Κομοτηνή και με αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ, 

ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ 
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4. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και με 

αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

5. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα και με αρμοδιότητα 

τις Περιφερειακές Ενότητες ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

6. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία και με 

αρμοδιότητα τις Πί ριφερειακές Ενότητες ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 

ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΛΑΣ 

7. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα και με 

αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΑΙΤΩΑ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ και των 

Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. 

8. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη και με 

αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

9. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα και με αρμοδιότητα 

τις Περιφερειακές Ενότητες ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και των 

Νήσων ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

10. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και με αρμοδιότητα 

τις Περιφερειακές Ενότητες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ. 

Παραθέτουμε κατωτέρω τις Διευθύνσεις των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, καθώς τα 

ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και θΓηαϋ των αρμοδίων υπαλλήλων, με τις οποίες πρέπει να 

επικοινωνήσουν οι υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών των δήμων και οι 

υπηρεσίες χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των Περιφερειών της χώρας, για την 

παράδοση των καταστάσεων δικαιούχων. 
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ υ-πωίΐ 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ Π.λΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2131519201 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Χατζής Ανδρεάς 2131519227 ^ι.εΗιΐΐ/ίί,'ΐο^ΐϋ.):! 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Ζεμμπά Ναυσικά 2131519288 η./.οΓ6ύ>'ΌΐΜ.μΓ Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 2131519222 \·,ρ3οαι.1οι.ισυΙθ5«Όί^.»ΙΓ 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα Τρια\ταφύ,\λου Αθανασία 2131519297 3.ΐΓώη1ιΐίι11ου <7οΐ!3.ί!Γ 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Γεωργόύλια Ειρή\τ] 2131519163 οί.ίΐοοηΐϋΐιώ ί'ϋΐζϋ.ΰΓ 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Τραγάκης Αγαθάγγελος 2131519288 3.Ι:Γ3ρΛΓΐ^".θν'.3 1',Γ 

Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/\στ\ 
αναπηρικών επιδομάτων και 
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 
30-10170 Αθήνα 

Ζαχαροπούλου Αικατερίττι 2131519222 Κ.Ζ3εΐΊ3ΓθρθΙΐ1θ11ιίθ113.ήΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων & Ενδικοφανών 
προσφυγών, 26ης Οκτωβρίου 54-56, 
54627 - θεσσαλονίκη 

ρίίΧπι.ΐΤιθ5;ί;ιΐΙοηιΚί"'ορνΚ<ι.ι;Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων & Ενδικοφανών 
προσφυγών, 26ης Οκτωβρίου 54-56, 
54627 - θεσσαλονίκη 

Μητρουσίδης Χρήστος 2313 324948 ε1τ.πιί(Γου^ίι.ϋί;^':ομνΚ3.ι:Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων & Ενδικοφανών 
προσφυγών, 26ης Οκτωβρίου 54-56, 
54627 - θεσσαλονίκη 

Ηλόζογλοϋ Χριστίνα 2313324963 εΐι.ίΐοζϋιίΐουκ! οροΓ^.βΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων & Ενδικοφανών 
προσφυγών, 26ης Οκτωβρίου 54-56, 
54627 - θεσσαλονίκη 

Κωστούλα Ειρήνη 2313324938 ί.Εο^ΙουΙϋ'" ορνΙαι,νΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων & Ενδικοφανών 
προσφυγών, 26ης Οκτωβρίου 54-56, 
54627 - θεσσαλονίκη 

Πλοομή 
Αμυγδαλιά 2313324947 ητ.ρΙουηιΐζ'οροΚΛ.ιΐΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων 
Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών. Πολυφήμου 
1 - 69132 Κομοτηνή 

ριΐ3ηι11ι.ΓοΓησΐιηί"\ιρνΗι.|.!Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων 
Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών. Πολυφήμου 
1 - 69132 Κομοτηνή 

Νικολάου Γεώργιος 2531355208 ^.ηϊΕο1.κ>υο.ορι.'Κ3.ι;Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων 
Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών. Πολυφήμου 
1 - 69132 Κομοτηνή 

Χατζή Μεχμέτ-Αλή 25313 55226 Γη,εΗ3ΐζι'ΐ-ο;;3.)ίΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων 
Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών. Πολυφήμου 
1 - 69132 Κομοτηνή Δελτοίδου Α\·αιπ:ασία 2531355221 3.άνΙΙ,Ίίάου'"-'οριν|ίΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δοτικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων &. Ενδικοφανών 
προσφυγών, Κτίριο Περιφερειακού 
Εργαστηρίου Γειοργικών Εφαρμογών 
και Ανάλυσης 
Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), Λευκόβροση -
50 100 Κοζάνη 

ράάΓΠ.Γοζυηι/ιορνΗι.^Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δοτικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων &. Ενδικοφανών 
προσφυγών, Κτίριο Περιφερειακού 
Εργαστηρίου Γειοργικών Εφαρμογών 
και Ανάλυσης 
Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), Λευκόβροση -
50 100 Κοζάνη 

Α\·αγνώοτου Λαμπρι\τ| 2461036484 1.3Π3ιτηο^Ιου " ορνίΜΐ.ρτ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δοτικής Μακεδονίας, Τμήμα 
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών 
Επιδομάτων &. Ενδικοφανών 
προσφυγών, Κτίριο Περιφερειακού 
Εργαστηρίου Γειοργικών Εφαρμογών 
και Ανάλυσης 
Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), Λευκόβροση -
50 100 Κοζάνη 

Αραμπατζή Ελέ\·η 24610 32307 ϋ.3Γ3ΐ>3(ζί'9θΟθΙω.βΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Θεσσαλίας Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, Φαρσάλων 
& Δ. Τσάτσου 2 - 41500 Λάρισα 

ράΐ ΐτ Γιπ^.ι " ορί'Κ,ι ||Γ Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Θεσσαλίας Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, Φαρσάλων 
& Δ. Τσάτσου 2 - 41500 Λάρισα 

Κυριτοάκα Διονυσία 2413509447 ά.ΚυηΚι1\3ΐΑιρΐ'λα,ΐ!Γ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Θεσσαλίας Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, Φαρσάλων 
& Δ. Τσάτσου 2 - 41500 Λάρισα 

Φυτιλή Γεωργία 2413 509440 ^.ίυ1ίΙί^ορΐ'Γ3.}ίΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Θεσσαλίας Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, Φαρσάλων 
& Δ. Τσάτσου 2 - 41500 Λάρισα Μσιριώρη Μαρία 2413509438 πι Πΐ ίη<ΙΓΙ ί ' Ι ιρνΚιΙΛΙΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Παπαμαύροο & Βέλλιου - 35100 Λαμία 

ρ ά ^ ' ΐ3πιί3"ηρίΤ3 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Παπαμαύροο & Βέλλιου - 35100 Λαμία 

Φωτεινού Αρτεμησία 2231355380 ιΐ.ίοΙϊπου ' Ί ιρνΚυ ν,Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Παπαμαύροο & Βέλλιου - 35100 Λαμία 

Ταγκοόλη Ιωάννα 22313 55382 ι,ώιίΕουΙΐί'προΙω.ι!! 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Παπαμαύροο & Βέλλιου - 35100 Λαμία Κυροδήμοϋ Ευαγγελία 2231355313 0,ΚΪΓΟι1ΐηΐ ι ι Ι ΐηορι :Κΐ . ; ΙΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Παπαμαύροο & Βέλλιου - 35100 Λαμία 

ΜΓΐ\ού\·ας Ιωάννης 2231355322 ί.6Ιουηιΐ>."ορίΤ<ι γ.τ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Πανεπιστημίου 168 - 26443 Πάτρα 

ρι1<.ίο.ρ3ΐι<ν" ορνΓ<ι.|!ΐ· Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Πανεπιστημίου 168 - 26443 Πάτρα 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Πανεπιστημίου 168 - 26443 Πάτρα 

Νικόιιοιιλος Αθαιάσιος 2613 615745 ΕΗ.ηίλ(ΐριιυ1ονοριΊΝίΐΛΐΓ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Χορήγησης 
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων 
& Ενδικοφανών προσφυγών, 
Πανεπιστημίου 168 - 26443 Πάτρα Κοηίδαυ Ευτέρπη 2613615729 (?,Κοη[|ι.1σιι/'ορνλ3 ντ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Πελοποννήσοϋ, Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, ΟΗΕ & 
Ναυπλίου - 22100 Τρίπολη 

ράρ,Ιπρο1ί"·ορνΚ3.)',Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 

Πελοποννήσοϋ, Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, ΟΗΕ & 
Ναυπλίου - 22100 Τρίπολη 

Σκλάβου Φωτειττί 2713602780 ί ,δΠύΐ ου 'ΌΐΧ 'Γ,ι «Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 

Πελοποννήσοϋ, Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, ΟΗΕ & 
Ναυπλίου - 22100 Τρίπολη 

Αργυροπούλου Ελέτ*η 2713602783 ο.αΓ^ΐΓπριΐυΙουζίιιρνΕιίγσ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Πελοποννήσοϋ, Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών, ΟΗΕ & 
Ναυπλίου - 22100 Τρίπολη 

Μπίζιος Αθανάσιος 2713602707 3.Πΐρί7ίθ!ι" 'θρΐ!!<3 .^Γ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κρήτης Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών - Φαϊτάκη 2 
& Αρχιεπ. Μακαρίου - 71202 Ηράκλειο 

ρι1Ε.ίΓ3Ε1ΐ'ί()'"<ορνΓ3,);Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κρήτης Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών - Φαϊτάκη 2 
& Αρχιεπ. Μακαρίου - 71202 Ηράκλειο 

Αρχάβλη Μαρία 2813407240 Γη,3Γ\3νΗ<';ϋρνΕ3.ί!Γ Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κρήτης Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών - Φαϊτάκη 2 
& Αρχιεπ. Μακαρίου - 71202 Ηράκλειο 

Συμιατάκη Μαρία 2813 407204 πι.&ίΓηί3η3λίΛορι.Ί<ζι,^τ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Κρήτης Τμήμα Χορήγησης και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών προσφυγών - Φαϊτάκη 2 
& Αρχιεπ. Μακαρίου - 71202 Ηράκλειο Μπερεδάκη Γεωργία 2813407208 ΰ,ί>0ΓυάΛΐάΑ·ορρΙω.^Γ 
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Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ηπείρου, Τμήμα Χορήγησηι. και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών ιιροσφυγών, δης 
Μεραρχίας 7 - 45500 Ιωάννινα 

ΐΊι.1ο.ίθ3ηηίη3:'7!ορο1ωγ^Γ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 

Ηπείρου, Τμήμα Χορήγησηι. και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών ιιροσφυγών, δης 
Μεραρχίας 7 - 45500 Ιωάννινα 

Γιανχ'άκης Γρηγόριος 2651370808 ΙΕ.ΕΪΒιτη,ιλίδί'τληχΊί.ι ΙΙΓ 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 

Ηπείρου, Τμήμα Χορήγησηι. και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών ιιροσφυγών, δης 
Μεραρχίας 7 - 45500 Ιωάννινα 

Μαλιώκας Χρήστος 26513 70814 ι:ΐΊ.ιη3ΐίιι1;3ί,"'σρ(?Ε3.);Γ 

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ηπείρου, Τμήμα Χορήγησηι. και 
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων & 
Ενδικοφανών ιιροσφυγών, δης 
Μεραρχίας 7 - 45500 Ιωάννινα Τσιάμη Παρασκευή 2651370824 ρ.ΐ5Ϊ3ηιϋώοροΙω.ιιι 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉς 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

2. . Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερπζών 

5. ΕΦΚΑ 

- Γραφείο Διοικητή 

- Γραφείο Υποδιοικητών 

- Γρ Αναπλ. Γενικής Δ/ντριας καταβολής Παροχών Υγείας 

- Δ/νση Ιατρικής Αξιολόγησης 

6. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

7. Γραφείο Προϊσταμέ\ης Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

8. Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ 

9. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΑμεΑ 

10. Πανελλήνιος Σύλλογος Νεφροπαθών 

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η 

1. Γραφείο κ. Διοικητή 

2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 

3. Γενική Διεύθυνση Παροχών 

4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

5. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛΣ 

28Δεκ£μβρίου 201£ ^ Αρ. Φύλλου 5855 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.'58856/2202 
Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών 
παροχών οε χρήμα οε άτομα με αναπηρία, επι
δόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος 
ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοι
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, 
όρων και προϋποθέσεων. 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του 

Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α' 30), και ιδίως την 
περίπτωση ια' της παρ. 1 και την παρ, 3 του άρθρου 4 
του νόμου αυτού. 

2. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 4 του ν.4368/2016«Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α' 21). 

3. Τις διατάξεις του ν. 42^ 0/2014 «Αρχές δημοσιονομι
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α' 143), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι

κασίες και άλλες διατάξεις•> (Α' 170), όπως ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του ν. 3979/201 1 «Για την ηλεκτρονι

κή διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138), όπως 
ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Κατα
στατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ, Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και 
οργανωτικές διατάξεις» (Α 245), όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του ν, 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα
φείο, Εφημερίςτης Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α' 131), όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210). 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ
γών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» 
(Α' 150). 

13. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α' 37). 

14. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών (Α' 180), όπως ισχύει. 

15. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε
σίας γιατην Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 [Α' 98). 

1 δ.Την Υ28/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυ
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις. Υ70/13.11,2015 
(Β' 2441), Υ43/3.5.2017 (Β' 1510) και Υ24/4.5.2αΐ8 (Β' 
1546) τροποποιήσεις αυτής. 

19. Την Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυ
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

20. Τηνοικ.64769/5342/7.12.2018 Εισηγητική Έκθεση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορώντου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα
λείται συνολική δαπάνη 740.000.000,00 € σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει κα
ταχωρηθεί στον ΚΑΕ 2310506899 (πρώην 2492) «Επι
χορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές 
προνοιακού χαρακτήρα». 
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22. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 
Προνοιακές Παροχές 

Από την 1.1.2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοι
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής 
ΟΠΕΚΑ) η αρμοδιότητα χορήγησης: 

α. των αναφερόμενων στην περ. ε' της παρ. 1 του άρ
θρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30) προνοιακών παροχών 
σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, 

β. του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής της υπο-
περ- αα' της περ. ςττ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν.4520/2018 και 

γ. του επιδόματος ομογενών προσφύγων [ν.δ. 57/1973 
(Α' 149), υπουργικές αποφάσεις: Π α/οικ. 842/19.4.1988 
(Β' 242), Π3/οικ.6α3/23.2.1994 (Β' 148), Π3/ϋΐκ.2091/ 
6.6.1995 (Β' 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β' 868)]. 

Μέχρι τις 31.12.2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλο
νται από τους Δήμους βάσει των διατάξεων του άρθρου 
75, παρ. I τομέας ε', αριθ. 17 του Κώδικα Δήμων και Κοι
νοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 
(Α' 87), και από τις αρμόδιες για την απονομή διατρο
φικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της 
χώρας. 

Άρθρο 2 
Κριτήρια - Προϋποθέσεις Χορήγησης -
Ύψος Παροχής 

Οι προνοιακέςπαροχέςτου άρθρου 1 καταβάλλονται 
σύμφωνα με τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις 
χορήγησης, τα δικαιολογητικά καθώς και τα καταβαλλό
μενα χρηματικά ποσά, που προβλέπονται από το ισχύον 
οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπληρω
ματικά δε και με τις διατάξεις της παρούσας. 

Αρθρο 3 
Εκκρεμείς Αιτήσεις 

1. Αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31.12.2018 και 
εκκρεμούν κατά την 1.1.2019 σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διοικητικής διαδικασίας, εξετάζονται από τις αρ
μόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τις αρμόδιες για 
την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των 
Περιφερειών της χώρας. Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγο
νται στο υφιστάμενο πληροφοριακό τους σύστημα και 
εν συνεχεία τα σχετικά με την πληρωμή δικαιολογητικά 
αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υλοποιεί εφεξής 
την καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικο
νομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα. 

Ειδικότερα: 
Α. Προνοιακές παροχές 
Οι δήμοι υποχρεούνται μέσω της αρμόδιας διεύθυν-

σής τους να παραδώσουν αμελητί με πρακτικό παραλα
βής ηλεκτρονικό αρχείο καθώς και ακριβές αντίγραφο 
δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, με την αντίστοιχη 
ανάλυση ποσού ανά επίδομα/οικονομική ενίσχυση του 
δικαιούχου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την τε

λευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 2018, στις αρμόδιες 
διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ και ανάλογα με τη χωρική τους 
αρμοδιότητα, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο μη
τρώο δικαιούχων της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 7. 

Αιτήσεις που θα διεκπεραιωθούν από τους δήμους 
μέχρι 31.12.2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προ
αναφερόμενη κατάσταση θα παραδοθούν, με αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο και ακριβές αντίγραφο όπως ανωτέ
ρω, μέχρι τις 15.1.2019, προκειμένου να ενταχθούν στην 
πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2019, που θα υλοποιηθεί 
από τον ΟΠΕΚΑ. 

Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών 
αναπηρικών παροχών των Δήμων υποχρεούται με την 
έκδοση της παρούσας να ειδοποιήσει άμεσα εγγράφως 
τους δικαιούχους που μέχρι 31.3.2019 λήγει η ισχύ της 
γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, για επσνυ-
ποβολή του αιτήματος χορήγησης των παροχών από 
τον ΟΠΕΚΑ κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 4. 

Β. Διατροφικό Επίδομα 
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, 

για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος υποχρε
ούνται άμεσα, να παραδώσουν με πρακτικό παραλαβής 
στη Δ/νση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών 
Ενισχύσεων ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΑ, 
ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα, ακριβές αντί
γραφο και ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους Δια
τροφικού επιδόματος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά 
την τελευταία πληρωμή του Δεκεμβρίου 2018, προκει
μένου να ενταχθούν στο ενιαίο μητρώο δικαιούχων της 
περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 7. 

Αιτήσεις για χορήγηση διατροφικού επιδόματος, 
που θα διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες Λ/νσεις των 
Περιφερειών της χώρας μέχρι 31.12.2018 και δεν συ
μπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατάσταση 
θα παραδοθούν, με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο και 
ακριβές αντίγραφο, όπως ανωτέρω, μέχρι τις 15.1.2019, 
προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή μηνός Ιανου
αρίου 2019 που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ. 

2. Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνό
λου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 
28.2.2019, ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ 
ως άνω, προκειμένου να ενταχθούν στις επόμενες πλη
ρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ. 

3. Οι σχετικοί φάκελοι και όλο το φυσικό αρχείο με 
τους δικαιούχους της 31.12.2018, τηρούνται από τους 
καθ' ύλην αρμόδιους Δήμους και τις αρμόδιες για το δι
ατροφικό επίδομα Δ/νσεις των Περιφερειών, σύμφωνα 
με την ισχύουσα για την τήρηση αρχείων νομοθεσία, με 
δυνατότητα πρόσβασης και διάθεσής τους σε εξουσιο
δοτημένους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ, μετά από σχετική 
αίτησή τους στο Δήμο ή στη Διεύθυνση της Περιφέρειας. 

Άρθρο 4 
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας 
αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών παροχών 

Α.1. Από την 1.1.2019 και εφεξής, αιτήσεις για τη χο
ρήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα. 
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για τη συνέχιση καταβολής των επιδομάτων στους δι
καιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής 
επιτροπής, καθώς και αιτήσεις επιδείνωσης της κατάστα
σης των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιούνται μέσω 
του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α,). 

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας 
των Δήμων ή των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ανάλογο με τον 
τόπο κατοικίας του αιτούντα. 

Η αίτηση επέχει θέσι) υπεύθυνης δήλωσης του 
ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία 
καθώς και δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης των στοι
χείων του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του. 

Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
οτο οικείο ηλεκτρονικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω σάρωσης των προσκομιζόμενων από τον αιτούντα 
εγγράφων. 

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ως εξής: 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ τει να προσέρχονται στις υπη
ρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κίντρα Κοινότητας των Δήμων 
γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους την 
αστυνομική τουςταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση 
υπηκόου άλλου κράτους Γ σε περίπτωση που είναι πρό
σφυγες ή αιτούντες άσυλο, τα αντίστοιχα προβλεπόμενα 
νομιμοποιητικά έγγραφα) και ένα αντίγραφο τραπεζικού 
λογαριασμού στον οποίο ^ αιτών είναι δικαιούχος ή συν-
δικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). 

Σε περίπτωση αδυναμίσς προσέλευσης του ιδίου του 
ατόμου, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω άλλου 
προσώπου (γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, δικα
στικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες 
την επιμέλεια των τέκνων, ί πίτροπο ορφανών ανάπηρων 
τέκνων) προσκομίζοντας, εκτός των ανωτέρω δικαιολο
γητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς 
και πιστοποιητικό ταυτοπ[)οσωπίας σε περίπτωση ανή
λικου τέκνου. 

Βήμα 1: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ 
ή των κέντρων κοινότητας των Δήμων καταχωρεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης τον ΑΜΚΑ του αι
τούντα και εμφανίζονται Π|ϊοσυμπληρωμένα τα στοιχεία 
που είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική βάση δεδο
μένων του ΑΜΚΑ και της οσφαλιστικής ικανότητας που 
τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ Α Ε.. Τα στοιχεία που λείπουν 
συμπληρώνονται στην πλίΐτφόρμα από τον εξουσιοδο-
τηθέντα υπάλληλο κατά δήλωση του αιτούντα. 

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πραγματι
κών στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώ
σεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών 
υποχρεούται να διορθώσει τα στοιχεία στη βάση δεδο
μένων του ΑΜΚΑ και να προσέλθει εκ νέου στον ΟΠΕΚΑ 
ή στα Κέντρα Κοινότητας για τη συνέχιση της διαδικασίας 
υποβολής της αίτησης. 

Βήμα 2: Αφού έχουν συμτιληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά 
πεδία ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος επιλέγει, κατόπιν 
δήλωσης του αιτούντα, ΤΓΐν επιπλέον παροχή (Αίτημα 
για εφορία, δελτίο στάθμευσης, ατελή εισαγωγή αυτο
κινήτου, τέλη κυκλοφορίες, δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ 
κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η γνωμάτευση 
της υγειονομικής επιτροπής. 

Βήμα 3: Στη συνέχεια ο αιτών δηλώνει το προνοιακό 
αναπηρικό επίδομα που αιτείται καθώς και επί πλέον 
πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στον αιτούντα, 
όπως ασφαλιστική κατάσταση, διάστημα απουσίας στο 
εξωτερικό, διάστημα νοσηλείας - περίθαλψης σε ιδρύμα
τα, ποσό σύνταξης ή επιδόματος που ενδεχομένως λαμ
βάνει από ασφαλιστικό φορέα, εργασιακή κατάσταση . 

Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των δηλωθέντων 
στοιχείων από τον εξουσιοδοτηθέντα υπάλληλο και επι
λέγοντας «έλεγχος και αποθήκευση» εμφανίζεται μή
νυμα προκειμένου να ελεγχθούν οι επισημάνσεις στις 
οποίες αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτών ή ο εκπρόσωπος του. 
Ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά 
που προσκομίζει ο αιτών και επιλέγοντας εκ νέου «έλεγ
χο και αποθήκευση» προχωρά στην οριστική υποβολή 
της αίτησης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ενη
μερώνει τον αιτούντα ότι έχει υποχρέωση να γνωστοποι
ήσει στον ΟΠΕΚΑ κάθε μεταβολή των στοιχείων του, την 
απουσία στο εξωτερικό, την εγγραφή του στα μητρώα 
ασφαλισμένων ασφαλιστικού φορέα, τη λήψη σύνταξης 
ή επιδόματος από ασφαλιστικό φορέα ή νοσηλεία του σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα ή περίθαλψη σε προνοιακό Ιδρυμα. 

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επε
ξεργασία της αίτησης ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρή
μα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με 
αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση 
γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη 
«Αποδεκτή». 

Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, 
με αναγραφή των λόγων απόρριψης αυτόματα από το 
σύστημα στα σχετικά πεδία της αίτησης. 

Οι αιτήσεις, οι οποίες κατά την ηλεκτρονική διαδικασία 
συμπλήρωσης τους, έγιναν «Αποδεκτές» ή «Μη Αποδε
κτές» δύνανται να τροποποιούνται από τους εξουσιο
δοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ, εφόσον οι αιτούντες 
προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 
διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

3. α. Με την οριστική υποβολή της αίτησης που έχει 
γίνει «Αποδεκτή» δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύ
στημα του ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με 
τον ΑΜΚΑ του αιτούντος και του αποδίδεται κωδικός 
εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κέντρου Πι
στοποίησης Αναπηρίας, μέσω του οποίου δύναται να 
πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας πιστοποίη
σης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές 
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. 

β. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέ
εται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών ραντεβού - εΡΟν» 
της εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και προγραμματίζεται η 
επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του αιτούντος προ
κειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησής 
του βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις 
Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και των τυ
χόν δευτερευουσών παθήσεων από τις οποίες πάσχει 
ο αιτών. 

γ. Με βάση τις ανωτέρω διαγνώσεις και τα αποτελέ
σματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθη-
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κε ο αιτών, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησής του 
συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας ή 
και τον ανά πάθηση προβλεπόμενο Ειδικό Εισηγητικό 
Φάκελο Παροχών Αναπηρίας. Εν συνεχεία οριστικοποιεί 
τα καταχωρηθέντα στοιχεία και ο ηλεκτρονικός φάκελος 
αναπηρίας διαβιβάζεται στο ΚΕ.Π.Α. μέσω διασύνδεσης 
των δύο πληροφοριακών συστημάτων. 

Εάν ο αιτών πάσχει από δευτερεύουσες παθήσεις, ο 
θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης υποχρεούται να 
καταχωρήσει ρητά τις ιατρικές ειδικότητες των συνυ-
παρχουσών παθήσεων στο ειδικό πεδίο του Εισηγητικού 
Φακέλου αρμοδιότητάς του, ώστε ακολούθως να συ
μπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς 
των δευτερευουσών παθήσεων οι ανάλογοι Εισηγητικοί 
Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση του 
Εισηγητικού Φακέλου από τον θεράποντα ιατρό της 
κύριας πάθησης, αφού προηγουμένως έχουν οριστικο
ποιηθεί όλοι οι επιμέρους Εισηγητικοί Φάκελοι από τους 
θεράποντες ιατρούς των συνυπαρχουσών παθήσεων. 

6.0 ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος 
λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου από το 
πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και στη συνέχεια 
ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τη
λεφωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημέρα και ώρα 
που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής 
του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση της αναπηρίας του, καθώς 
και για την υποχρεωτική προσκόμιση οτην γραμματεία 
του ΚΕ.Π.Α, όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρι
κού του φακέλου σε φυσική μορφή. 

ε. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ανα
πηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την 
αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του 
ΚΕ.Π.Α, κάνοντας χρήση του κωδικού του, δηλώνοντας 
ταυτόχρονα αν αποδέχεται το σχετικό αποτέλεσμα, άλ
λως δύναται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών να υποβάλλει ένσταση (ηλεκτρονικά ή και στο 
ΚΕΠΑ) σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. 

στ, Η διαδικασία εξέτασης της έναταοής του από δευ
τεροβάθμια υγειονομική επιτροπή διεκπεραιώνεται κατά 
τον ίδιο τρόπο με την εκτίμηση σε πρώτο βαθμό. 

ζ. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστο
ποίησης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου 
βαθμού) αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφορι
ακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του 
ΟΠΕΚΑ, 

4. Εάν, για την παροχή συγκεκριμένων παροχών ανα
πηρίας σε χρήμα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει 
εκτίμηση του αναπήρου από τα ΚΕ.Π.Α., τα στάδια της 
παραγράφου 3 του παρόντος παραλείπονται. 

5. Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής εισηγητικού 
φακέλου παροχών αναπηρίας σύμφωνα με τα οριζόμε
να στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρ. 3, ο φάκελος 
υποβάλλεται χειρόγραφος στην γραμματεία των ΚΕΠΑ 
μαζί με όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά. 

6. Για αιτούντες που έχουν στην κατοχή τους γνω
μάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και δεν έχουν 

υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 
1 και 2 και εν συνεχεία εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του 
ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα χο
ρήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα 
με αναπηρία του ΟΠΕΚΑ, περί της έγκρισης ή μη της χο
ρήγησης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της υγειονομικής 
επιτροπής των ΚΕΠΑ. 

7. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος μετά τη γνω
μάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. δικαι
ούται άλλης προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα 
από αυτή που αιτήθηκε, του χορηγείται η εν λόγω παρο
χή εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της πα
ροχής αυτής, με τροποποίηση της αρχικής του αίτησης. 

8. Αν απορριφθεί αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής 
παροχής δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης αν δεν 
παρέλθει ένα έτος από την έκδοση της απόφασης του 
αρμοδίου Προϊσταμένου του ΟΠΕΚΑ, εκτός εάν πρό
κειται για νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση 
της παλιάς πάθησης που έχει επέλθει ή διαπιστωθεί 
μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και έχει 
μεσολαβήσει νοσηλεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκο
μείο και αποδεικνύεται με πιστοποιητικό νοσηλείας και 
γνωμάτευση ιατρού, οπότε μπορεί να υποβληθεί αίτηση 
πριν την πάροδο του έτους αλλά όχι πριν την πάροδο 
τριμήνου. 

Β. 1. Ο ΟΠΕΚΑ, μετά την ηλεκτρονική παραλαβή του 
οριστικού αποτελέσματος πιστοποίησης της αναπηρίας 
του αιτούντα και τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγ
χου των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται στο 
πρόσωπο του για τη χορήγηση προνοιακής παροχής οε 
χρήμα, προβαίνει αρμοδίως στην έκδοση σχετικής εγκρι
τικής ή απορριπτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο και τηρείται σε φυσικό αρχείο από 
τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ. 

2. Ο Έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων και η κα
ταβολή των προνοιακών παροχών γίνεται με βάση τα 
δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, τις ηλεκτρονικές 
διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα προσκομιζό
μενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται. 

Γ. 1. Πα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα 
απόφαση, όπως, η διενέργεια ελέγχων για το σύννομο 
των παροχών, η άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, κλη
ρονομικά δικαιώματα και λοιπά ζητήματα, έχουν εφαρ
μογή 01 σχετικές διατάξεις του ν. 4520/2018, οι οποίες θα 
εξειδικευτούν με τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσι
ών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018. 

2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και όλες οι λοιπές λεπτομέρειες για την 
καταβολή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και 
ομογενών προσφύγων θα καθοριστούν με τον Κανονι
σμό Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 4520/2018. 

Αρθρο 5 
Καταβολή αναπηρικών παροχών 
και διαδικασία επαναχορήγησης 

Α.Το δικαίωμα στην καταβολή των προνοιακών παρο
χών σε χρήμα ισχύει από την 1 η του επόμενου μήνα από 
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αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ. 

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4, το δικαίωμα στην 
καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα ανατρέ
χει στην 1 η του μήνα υποβολής της ηλεκτρονικής τους 
αίτησης. 

Β. α) Η καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρή
μα στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως 
από την 1 η ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας 
λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης της υγειονομικής 
επιτροπής. 

β) Η αρμόδια υπηρεσία <ορήγησης των παροχών του 
ΟΠΕΚΑ υποχρεούται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη 
ισχύος της προηγούμενηι; γνωμάτευσης υγειονομικής 
επιτροπής να ειδοποιεί εγγράφως ή μέσω γραπτού 
μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει 
δηλώσει ο αιτών, τους δικαιούχους για επανυποβολή 
του αιτήματος χορήγησητ των παροχών, κατά την Ιδια 
ως άνω διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4. 

γ) Η έναρξη καταβολής των προνοιακών αναπηρικών 
παροχών, σε περίπτωση παράτασης, ανατρέχει στην 
επομένη της ημέρας διακτ>πής του επιδόματος, εφόσον 
υποβληθεί ηλεκτρονική αοηση, σύμφωνα με το άρθρο 
4, εντός εξαμήνου από τη λήξη της ισχύος της απόφασης 
της προηγούμενης υγειονομικής επιτροπής. 

Ειδικότερα, για άτομα που λάμβαναν προνοιακή ανα
πηρική παροχή και των οποίων εκκρεμεί η αίτηση για 
εξέτααη από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ κατά 
την 1.1.2019, η συνέχιση καταβολής των προνοιακών 
αναπηρικών παροχών ανατρέχει στην επόμενη ημέρα 
της διακοπής του επιδόματος, εφόσον η αίτηση στα 
ΚΕΠΑ υποβλήθηκε εντός εξαμήνου από τη λήξη της 
προηγούμενης γνωμάτευιτης της υγειονομικής επιτρο
πής των ΚΕΠΑ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η ηλεκτρονική αίτηση 
υποβληθεί μετά την πάροδο εξαμήνου από τη λήξη της 
προηγούμενης γνωμάτεισης των ΚΕΠΑ το δικαίωμα 
στην καταβολή των προ\Όΐακών παροχών σε χρήμα 
ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά 
τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Αρθρο 6 
Διαδικασία Πληρωμής 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συ
στημάτων Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) συντάσσει και αποστέλλει 
στις αρμόδιες Διευθύνσεις απονομής των παροχών του 
ΟΠΕΚΑ συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων με το συ
νολικό ποσό των προνοιακών παροχών. Οι καταστάσεις 
είναι ενιαίες και αφορούν το σύνολο των δικαιούχων 
αρμοδιότητας της Κεντρικής υπηρεσίας κοιτών Περιφε
ρειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ. Υπογράφονται από 
τον υπεύθυνο συντάκτη της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τους αρμόδιους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων απονομής των πα
ροχών του ΟΠΕΚΑ αντίστοιχα και αποστέλλονται στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. 

Η Δ/νση Οικονομικών Υ;τηρεσιών εκδίδει Χρηματικό 
Ένταλμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το συνολικό 
ποσό πληρωμής καθώς και οι ΚΑΕ που χρεώνονται. 

Μετά την έγκριση του Χρηματικού Εντάλματος, η Δ/ 
νση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενημέρω
ση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου να παραχθεί το αρχείο 
πληρωμής των δικαιούχων των προνοιακών παροχών, 
το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΔΙΑΣ Α.Ε. μαζί 
με το συνολικό ποσό, τα ποσά ανά τραπεζικό ίδρυμα, 
το πλήθος των δικαιούχων και την ημερομηνία πληρω
μής. Ταυτόχρονα εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια 
τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού, 
που συμπεριλαμβάνει τις ημερομηνίες του νάίθυτ και 
της πίστωσης. 

Με την ολοκλήρωση της πίστωσης, η ΔΙΑΣ Α.Ε. απο
στέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που περι
λαμβάνει τους δικαιούχους που πιστώθηκαν, καθώς και 
τυχόν απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών. Η ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε. ενσωματώνει τις πληροφορίες του ανωτέρω αρχείου 
στην εφαρμογή μητρώου και πληρωμών του ΟΠΕΚΑ και 
ενημερώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ. 

Αρθρο 7 
Αρμόδια Οργανα, Υπηρεσίες και Φορείς 

1. Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς για την 
υλοποίηση της διαδικασίας απονομής των προνοιακών 
επιδομάτων είναι; 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα Κέ
ντρα Κοινότητας των Δήμων. 

2, Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.: 
α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφορια

κό σύοτημα των προνοιακών παροχών και πιστοποιούν 
τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. 

β) Δημιουργούν ενιαίο μητρώο επιδοματούχων προ
νοιακών παροχών, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με τους 
δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων της 31-12-2018 
μετά τη μετάπτωση της βάσης δεδομένων που θα δοθεί 
από τη μέχρι σήμερα διαχειρίστρια εταιρεία των προνοι
ακών παροχών, 

γ) Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων 
του προγράμματος, στην οποία έχουν διαβαθμισμένη 
πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης 
Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΠΕΚΑ, 
των Κέντρων Κοινότητας και των Δήμων, όπου απαιτηθεί. 

δ) Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοι
χεία με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. 

ε) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης και καταρτίζουν τους 
πίνακες δικαιούχων. 

στ) Προωθούν τους πίνακες δικαιούχων στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, το αργότερο μέχρι τη 1 Οη ημερο
λογιακή ημέρα εκάστου μήνα και τα αντίστοιχα αρχεία 
πληρωμών προς την ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Αρθρο 8 
Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων 

Για την προετοιμασία της μετάπτωσης δεδομένων η 
μέχρι σήμερα διαχειρίστρια εταιρεία της βάσης δεδο
μένων των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα 
με αναπηρία υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΠΕΚΑ 
τα ακόλουθα: 
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α) Αμεσα, με την έκδοση της παρούσας, αντίγραφο 
της Βάσης Δεδομένων με τα δεδομένα όπως αυτά έχουν 
διαμορφωθεί έως τις 30.10.2018. 

β) Έως τις 15.1.2019, αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων 
με τα δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως τις 
31.12.2018. 

γ) Αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων με τα δεδομένα 
όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την επεξεργασία των 
εκκρεμών αιτήσεων από τους Δήμους και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 της παρούσας. 

Αρθρο 9 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

Προνοιακή παροχή, επίδομα/οικονομική ενίσχυση, 
που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, κα
ταλογίζεται στους λαβόντες και επιστρέφεται άτοκα 
ή συμψηφίζεται με το σύνολο των χορηγούμενων πα
ροχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α' 30). 

Σε επιδόματα/οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλ
λονται σήμερα και υφίσταται ήδη πράξη συμψηφισμού 
τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και οι αρμόδιες 
για τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος δ/νσεις των 
περιφερειών της χώρας, υποχρεούνται να παραδώσουν 
με πρακτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΚΑ, υπογεγραμμένες 
αναλυτικές καταστάσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, καταγεγραμμένα με άλατα απαραίτητα στοιχεία, 
προκειμένου να συνεχίσει τον εν λόγω συμψηφισμό ο 
ΟΠΕΚΑ. 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν 
από μεταβολές διακοπής, ανάκλησης, τροποποίησης 
που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2018, εξακολου
θούν να αναζητούνται και να εισπράττονται από τα κατά 
περίπτωση, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, αρμόδια 
όργανο και υπηρεσίες και τα σχετικά ποσά αποδίδονται 
στον φορέα που κατέβαλλε τα ποσά αυτά. 

Άρθρο 10 
Επίδοση πράξεων και εγγράφων 

Οι διαπιστωτικές πράξεις μη χορήγησης των προνοι
ακών παροχών, η πράξη διακοπής ή αναστολής καθώς 
και η καταλογιστική απόφαση επιστροφής αχρεωστή
τως καταβληθέντων ποσών παροχών αποστέλλονται και 
επιδίδονται με αποδεικτικό επίδοσης στους αιτούντες 
από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των κέντρων 
κοινότητας ή των Περιφερειακών Δ/νοεων του ΟΠΕΚΑ, 
Οι διαπιστωτικές πράξεις χορήγησης των προνοιακών 
παροχών αποστέλλονται στους αιτούντες ταχυδρομικώς 
και δεν επιδίδονται με αποδεικτικό επίδοσης. 

Ειδικά 01 αιτούντες προνοιακής παροχής αναπηρίας ει
δοποιούνται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινη
τού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου για να παραλάβει τη σχετική πράξη. 

Αρθρο η 
Αφορολόγητο - Ακατάσχετο 

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοια-
κές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία 
κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογού
νται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα 
σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε 
συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημό
σιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται 
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

Αρθρο 12 
Εκκρεμείς Δίκες 

Εκκρεμείς δίκες των δήμων ή των αρμόδιων Δ/νσεων 
των Περιφερειών της χώρας, αναφορικά με τη χορήγη
ση προνοιακών παροχών, συνεχίζονται από τις ως άνω 
υπηρεσίες και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικα
στικής απόφασης απονομής επιδόματος/οικονομικής 
ενίσχυσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των 
περιφερειών ενημερώνουν, αρμοδίως, τον ΟΠΕΚΑ, προ
κειμένου αυτός να καταβάλλει την εν λόγω παροχή. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 

Οι Υπουργοί 

Εσωτερικών 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ 

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣίΟΓΛΟΥ 

Οικονομικών 
ΕΥΚΛ ΕΙΔ Η Σ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ Σ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 





68668 ΕΦΗΜΕΡΙΑ:! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'5855/28.12.2018 

Ξ Τ 
Ε0ΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α·58). 

1. Φ Υ Λ Λ Ο Τ Η Σ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.€ΐ.9'', την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο νννι/ιν.θΐ.ςτ. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ οπό 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π, διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση νν6ΐ}ΐη35ΐ£Γ.6ΐ@βτ.9<' ΧΡΠοη 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β . Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
ε(τε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπο τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (νννννν.θΐ.^Γ). Επίσης μέσω 
του ιστότοποϋ δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2 . Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Ι Κ Έ ς - Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Έ ς Α Ν Α Γ Κ Ε Σ Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. 

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουοτικό υλικό. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: νιηνν .̂β^9'' 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 -180) 
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -1330 

Πληροφορίες σχπικά με την λειτουργία 
του ιστότοποϋ: Η6ΐρϋβ£ΐ(.β<@>βΐ.9Γ 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
ΐνβΐ3Π1β5(6Γ.6ΐ@β{.9Ι' 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3ηιιη3(βί3@«(^ 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες «ιδική φόρμα στον ιστότοπο μας. 
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Λ Οικονομικών Ενισχύσεων 
Προϊσταμένη Τμήματος Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων Αναπήρων 
Τηλ.: 2131519201-288-222-227-297 
Ραχ: 2131519223 
Ε-ιτΐ3ίΙ; π . ζθΓ ί )3@οα3 .αΓ 

ΡΓοηι: ΝΑΡ5ΙΚΑ ΖΕΚΜΡΑ [Γη3ίΙ1:ο:η.Ζ6Γ53@θ93.9''] 
δβηϊ: \/νθεΙη6503γ, 33ηυ3Γγ 02, 2019 1:33 ΡΜ 
Το: 'ΓΤΐ3γθΓ@α1γοί3ΐ:ΐΊθη5.9Γ'; 'άΐΓΤΐ3ΓΧ05@εΙϊΓΤΐ055γΓ0η3.9Γ'; 'ίηίο@93ΐ9ΐ:5ί.9Γ'; '9Γ3ίεϊο[γρου99ΐ3ΐ:5ί@0111.5γζθίχί5.9ον.9Γ'; 'ά3ίηϊ05@οΐ6ηθ(;.9Γ'; 'άήΓΤΐ3ΓΧ05@Ζ09Γ3ίόυ.9Γ'; 
'9Γ3Γη(:ΐ5@ζο9Γ3έου.9Γ'; 'η63ίίΐ3ά6ΐί6ί3@ηθ3Γίΐ3άθΙίθί3.9Γ'; 'θ99ΐ60@699ΐ60.9Γ'; 'ν5ί5ΐ:ΐοΐ35@βΙβί5ϊη3.9Γ'; '9Γ3ίθίοδίΓΤΐ3π<ου@35ρΓθργΓ9θ5.9Γ'; 'εΙήΓηθ99''9@ο1:θηθΙ:.9Γ'; 
'αοηΙ;ςθη1:βΓ@ίνΐι.9'''; 'όήΓηο5ΐνΐί5@ΐνΐί-9·''; 'άίΓη3ΓΧ05@ίί3ΐΙί1:ΐΊθ3.9ΐ''; 'ίηίο@3ΐίηΊθ5.9Γ'; '(ΐ3(1-ηΊ3γ@ϋ3ά.9Γ'; Ί<οιΐ2ίϋί5@βΙΙίηΐΙςο.9Γ'; 'ϊηίο@6ΐΙίηίΙ<ο.9Γ'; 
'9Γ3Γηιτΐ3ΐεί3@0114.5γζ6ίΧί5.9ον.9Γ'; 'ίηίο@ίΙίουροΙί.9Γ'; 'χγρ6(:θοη@οΐ6η6ΐ:.9Γ'; Ίηίο@0144.5νζ6(Χϊ5.9ον.9Γ'; 'εΙη5ηΊνΓηΐ@ήθΙΐ35ηθ(:.9Γ'; '5θαΓθ(:3Γν.άρί@ρ3ΐ3ϊοί3ΐϊΓθ.9Γ'; 
'άίιτΐ3Γχο5.άρί@ρ3ΐ3ίοί3ΐϊΓθ.9Γ'; Ίιπά!θίΙ<ίΙιΊίθ.άρί@ρ3ΐ3ίοί3ΐίΓθ.9Γ'; 'εΙίΓΤ)0539ΐ35ρ3Γ35Κβνί5@39ί3ρ3Γ35ΐ<6νϊ.9Γ'; 'άΙςίίί5ί3@οΙθηθί.9Γ'; 'ε1ϊΓηίΓ3ΐίΙίο@ίΓ3ΐ<Ιίο.9Γ'; Ίτΐ3γθΓ@ίΓ3ΐ<Ιίο.9Γ'; 
'ρΓθ55(α)ΐΊ3ΐ3ηεΙπ.9Γ'; Ίτΐ3γοΓ@ΐΊ3ΐ3ηεΙη.9Γ'; ΊϊΙ<ονπ5ί@Ιϊ(<ονπ5ί.9Γ'; 'άίηη3Γχθ5@Ηοΐ3Γ9θ5.9Γ'; 'Γη3νοΓ@ρΪΓθ35ηθ1.9Γ'; 'νν65ΓΤΐ35(:6Γ@ρΪΓ635η6ΐ.9Γ'; Ίηίο@ροΠ5ηίΙ<3Ϊ3.9Γ'; 
'άΐΓη3Γχθ5@0165.5γζ6ίχΪ5.9ον.9Γ'; 'άίΓη3Γχθ52@0165.5γζ6ίχί5.9ον.9Γ'; 'άΪΓΤΐ3Γχθ5_14@0165.5γζθίχί5.9ον.9Γ'; '9Γ3ηΊ.άίιτι@ΙίθΓ3ΐ5ϊηϊ.9Γ'; Ί<ΟΓγεΐ3ΐΙθ5@Ι<ΟΓγςΐ3ΐΙθ5.9Γ' 
Οο: '5.1:ουη5@θ93.9Γ'; 'Βασΐλης Παπαδόπουλος"; ΆΝ0ΚΕΑ5 ΟΗΑΤΖΙΞ' 
5υ1>3βοΙ: Αποστολή ΚΥΑ και έγγραφου οδηγιών ΟΠΕΚΑ 

Καλησπέρα! 
Σας στέλνουμε α) την αρίθ. Δ12α/Γ.Π.οτκ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β'5855) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εοωτερπςών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Αοφάλιοης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, από 1-1-2019, ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα 
χορήγηοης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και β) το με αριθ. πρωτ. 09-15/02-01-2019 έγγραφο του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ και 
παρακαλούμε για την άμεση συνεργασία των υπηρεσιών μας για την υλοποίηση των αναφερομένων στην ως άνω ΚΥΑ και οτο έγγραφο του κ. Διοικητή του 
ΟΠΕΚΑ. 

Αιτήσεις επιδοματούχων για αλλαγή στοιχείων Μ η τ ρ ώ ο υ , π.χ. αλλαγή δ/ νσης κατοικίας, τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ, που υποβάλλονται μετά 
την 1-1-2019 θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων και των Δ/νοεων Υγείας των Περιφερειών. Με νεότερο 
έγγραφό μας θα δοθούν οδηγίες για την διαδικασία διεκπεραίωοής τους. 

Με εκτίμηση 
Ναυσικά Ζερμπσ 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων 
ά Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 
Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων 
ά Οικονομικών Ενισχύσεων _ . _ _ _ 
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