Απογραφι δικαιοφχων προνοιακϊν και κοινωνικϊν
επιδομάτων από τα ΚΕΠ
Η απογραφι κα ξεκινιςει τθν 1 Φεβρουαρίου 2012 και κα ζχει διάρκεια μζχρι τισ
16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη ςυχνότητα του αρχικοφ γράμματοσ του επωνφμου του
δικαιοφχου.
Η απογραφή των δικαιοφχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά από Α ζωσ Ι, κα γίνει
από 01-02-2012 μζχρι 15-02-2012
από Κ ζωσ Ο, κα γίνει από 15-02-2012 μζχρι 29-02-2012
από Π ζωσ Ω, κα γίνει από 01-03-2012 μζχρι 16-03-2012
Ποιουσ αφορά θ απογραφι;
Αφορά τουσ δικαιοφχουσ επιδομάτων αναπηρίασ, απροςτάτευτων παιδιών,
ομογενών και ςτεγαςτικήσ ςυνδρομήσ ςυνταξιοφχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ζνα
ή περιςςότερα επιδόματα από τη λίςτα που ακολουθεί:
Α/Α Κατηγορίεσ Επιδομάτων
1 Βαριάσ Αναπηρίασ
2 Βαριάσ Νοητικήσ Καθυςτζρηςησ (Β.Ν.Κ.)
3 Εγκεφαλικήσ Παράλυςησ (Σπαςτικών)
4 Κώφωςησ (Κωφαλαλίασ)
5 Κίνηςησ
6 Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριαςμζνων Αναςφάλιςτων
7 Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριαςμζνων αςφαλιςμζνων Δημοςίου
8 Συγγενοφσ αιμολυτικήσ αναιμίασ / ςυγγενοφσ αιμορραγικήσ διάθεςησ – Σ.Ε.Α.Α.
9 Τυφλότητασ
10 Νόςου του Χάνςεν
11 Απροςτάτευτων Ανηλίκων
12 Ομογενών
13 Στεγαςτικήσ ςυνδρομήσ ςυνταξιοφχων υπερηλίκων ΟΓΑ
14 Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοςχευμζνων)

Τα απαιτοφμενα ζγγραφα τα οποία πρζπει να ζχει μαηί του ο δικαιοφχοσ κατά τθν
θμζρα που προςζρχεται ςτο ΚΕΠ για τθν απογραφι είναι τα ακόλουκα:
1. Ζγγραφο αποδεικτικό τησ ταυτότητασ του δικαιοφχου, εναλλακτικά:
α) Για τουσ Ζλληνεσ πολίτεσ είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αςτυνομικήσ
Ταυτότητασ και για τουσ υπηρετοφντεσ ςτα Σώματα Αςφαλείασ και ςτισ Ζνοπλεσ
Δυνάμεισ η ταυτότητα τησ υπηρεςίασ τουσ. Για τουσ ανήλικουσ απαιτείται η
προςκόμιςη αντιγράφου Ληξιαρχικήσ Πράξησ γζννηςησ.
β) Για τουσ Ομογενείσ Ειδικό Δελτίο Ταυτότητασ Ομογενοφσ.
γ) Για τουσ πολίτεσ κρατών-Μελών τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ διαβατήριο εν ιςχφ.
δ) Για τουσ πολίτεσ χωρών που ανήκουν ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
απαιτείται άδεια διαμονήσ.
ε) Για τουσ Αλλοδαποφσ πρόςφυγεσ ςτουσ οποίουσ ζχει αναγνωριςτεί η προςφυγική
ιδιότητα και ζχει χορηγηθεί άςυλο, "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητασ Αλλοδαποφ
Πολιτικοφ Φυγάδα" και "Άδεια Παραμονήσ Αλλοδαποφ".
ςτ) Για τουσ αλλοδαποφσ ςτουσ οποίουσ δεν ζχει αναγνωριςτεί η προςφυγική
ιδιότητα "Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονήσ αλλοδαποφ που δεν ζχει αναγνωριςθεί
ωσ Πρόςφυγασ".
η) Για τουσ αλλοδαποφσ που διαμζνουν ςτην Ελλάδα Άδεια Διαμονήσ Ενιαίου Τφπου
ή Άδεια Παραμονήσ Αλλοδαποφ.
2. Παραςτατικά ζγγραφα εκδόςεωσ Δημόςιασ Οικονομικήσ Υπηρεςίασ (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το
εκκαθαριςτικό ςημείωμα φόρου ειςοδήματοσ οικ. Ζτουσ 2010 ή 2011, ή βεβαίωςη
απόδοςησ Αριθμοφ Φορολογικοφ Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωςη εργοδότη,
αντίγραφο τελευταίασ μιςθοδοςίασ, παραςτατικό φορζα Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ,
κτλ.) ςτο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιοφχου του επιδόματοσ. Αν δεν
διαθζτει Α.Φ.Μ. θα πρζπει να απευθυνθεί ςτη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει
βεβαίωςη απόδοςησ Α.Φ.Μ. πριν προςζλθει ςτο Κ.Ε.Π.
3. Οποιοδήποτε ζγγραφο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει ο Αριθμόσ Μητρώου
Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωςη που δεν διαθζτει, θα του χορηγηθεί
από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Αςφαλιςτικών Φορζων για να του
χορηγηθεί.

4. Επίδειξη τησ πρώτησ ςελίδασ βιβλιαρίου λογαριαςμοφ πληρωμών ή αντίςτοιχησ
κάρτασ του λογαριαςμοφ ή απλοφ φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται ςε
πιςτωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε ζγγραφη
βεβαίωςη του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφζρεται ο αριθμόσ
IBAN. Η επιλογή του ιδρφματοσ ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιοφχο.

Ο λογαριαςμόσ ςτον οποίο θα κατατίθεται το ποςό του επιδόματοσ μπορεί να είναι:



Καταθετικόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ή ΕΛ.ΤΑ.
Ατομικόσ ή κοινόσ με άλλα πρόςωπα με την προχπόθεςη το πρϊτο
όνομα του λογαριαςμοφ να είναι του δικαιοφχου του επιδόματοσ.
5. Αναγνωριςτική απόφαςη του δήμου / περιφζρειασ / νομαρχίασ, ςχετικά με τη
χορήγηςη του επιδόματοσ *αρχική (εφόςον είναι νζοσ δικαιοφχοσ) / ςυνζχιςησ /
επανεπιδότηςησ+. Σε περίπτωςη που δεν την ζχει ςτην κατοχή του, να απευθυνθεί
ςτουσ δήμουσ / περιφζρειεσ από όπου χορηγείται το επίδομα, προκειμζνου να λάβει
επικυρωμζνο αντίγραφο τησ ή ανάλογη βεβαίωςη.
6. Απόκομμα ταχυδρομικήσ επιταγήσ πληρωμήσ του επιδόματοσ μζςω ΕΛ.ΤΑ. η οποία
εκδόθηκε μζςα ςτο 2011 εκτόσ από τουσ δικαιοφχουσ που λαμβάνουν επίδομα
νεφροπακϊν / μεταμοςχευμζνων.
7. Αν ο δικαιοφχοσ αδυνατεί να προςζλθει ςτα ΚΕΠ κατά το διάςτημα τησ απογραφήσ,
τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόςωπο που τον εκπροςωπεί. Ο
εκπρόςωποσ του δικαιοφχου θα πρζπει οπωςδήποτε να επιδείξει από τα ανωτζρω
δικαιολογητικά τα υπό ςτοιχεία α και γ που αφοροφν τον ίδιο για την καταγραφή των
ςτοιχείων του ωσ εκπροςώπου. Επιπλζον θα επιδείξει ςυμβολαιογραφικό
πληρεξοφςιο το οποίο να ζχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάςτημα των
προηγοφμενων 6 μηνών ή εξουςιοδότηςη θεωρημζνη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ η
οποία να ζχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάςτημα των προηγοφμενων 30 ημερών ή
απόφαςη Δικαςτηρίου για διοριςμό του ωσ νομίμου εκπροςώπου του δικαιοφχου
(επίτροποσ ή δικαςτικόσ ςυμπαραςτάτησ). Προκειμζνου για ανήλικο η καταγραφή θα
γίνει από ζναν από τουσ γονείσ του με επίδειξη τησ ληξιαρχικήσ πράξησ γεννήςεώσ
του.

Η απογραφι κάκε δικαιοφχου επιδόματοσ αποτελεί ατομικι του υποχρζωςθ. Σε
περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν απογραφεί, δε κα λαμβάνει το επίδομα το οποίο
ελάμβανε ζωσ ςιμερα. Μετά το τζλοσ τθσ απογραφισ του ο δικαιοφχοσ κα λάβει κωδικό
αρικμό απογραφισ. Η απογραφι των δικαιοφχων προνοιακϊν και κοινωνικϊν
επιδομάτων επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ και θ ψευδισ διλωςθ ςτοιχείων αποτελεί
ποινικό αδίκθμα. Ο δικαιοφχοσ δθλϊνει υπεφκυνα ότι τα ςτοιχεία που αναφζρει ςτθν
απογραφι είναι αλθκι και ορκά και αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για ηθμία που τυχόν
προκλθκεί ςε οποιονδιποτε, από ανακριβι ι αναλθκι διλωςθ των ςτοιχείων.
Μετά το τζλοσ τθσ απογραφισ, θ παροχι κα αρχίςει να καταβάλλεται με πίςτωςθ του
λογαριαςμοφ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι των ΕΛ.ΤΑ. που κα ζχει υποδείξει ο
δικαιοφχοσ. Επιςθμαίνεται ότι, ο δικαιοφχοσ δεν πρζπει να κλείςει τον παλαιό
λογαριαςμό εάν δεν βεβαιωκεί ότι θ παροχι κατατίκεται ςτο νζο.

