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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ 
ΣΤΑΣΗΣ

Αριθ. Φακέλου:
ΔΑΔ/Φ.15/8 /

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 213 1313 119
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
Τηλέφωνο: 210 9098 393, -392
E – mail: dolkep@mindigital.gr

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ
kep-all@kep.gov.gr

KOINΟΠΟΙΗΣΗ:
  -ΟΠΕΚΑ
  Διεύθυνση Οικογενειακών  
  Επιδομάτων 
  e.staurakaki@opeka.gr , 
  welfare@yeka.gr

  -Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  ggp@yeka.gr 

 -Γεν. Δ/νση Κοιν. Αλληλ. gdp@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις στα ΚΕΠ για  εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών,  αρμοδιότητας  ΟΠΕΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779/Β΄/2020 η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα: 
«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών,  αρμοδιότητας  ΟΠΕΚΑ  και  του  αντίστοιχου  εντύπου  της  που  
διεκπεραιώνεται  και μέσω  των  ΚΕΠ». 

Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται τη διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης 
σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα ποσά, ο χρόνο και ο 
τρόπος καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις χορήγησης, απόρριψης, 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων,  καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 
άρθρου  27, παρ. 2,  του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α΄).
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Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται στο  ΚΕΠ  του  τόπου  κατοικίας  των  
ενδιαφερομένων  από το μέλος της οικογένειας, λόγω  της  υπηκοότητάς του οποίου ζητείται η 
χορήγηση της ενίσχυσης ή  από  τρίτο  πρόσωπο  ειδικά  προς  τούτο   εξουσιοδοτημένο. 

Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της ως άνω ΚΥΑ και στο εξής, 
υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Ειδικά για την υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση έτους 2019, ως ημερομηνία 
έναρξης υποβολής ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω ΚΥΑ και λήξης μέχρι 15 Μαΐου 
2020.

Η υποβολή των αιτήσεων μέχρι την  ενσωμάτωση του νέου εντύπου, στο πληροφοριακό 
σύστημα «EKEP-EΡΜΗΣ» ή τη μετάπτωση της υποβολής της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή,  θα 
χρησιμοποιείτε την αίτηση η οποία βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.yap.gov.gr/index.php/documentum.html 

http://www.yap.gov.gr/images/stories/documentum/%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%
A7%CE%A5%CE%A3%CE%97_%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE
%99%CE%A9%CE%9D_%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%
CE%99_%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9
%CE%9D_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D.pdf

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης θα λαμβάνεται μέσω της διαδικασίας της λευκής 
αίτησης.

Συναφώς, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών  καταβάλλεται 
στους δικαιούχους εφάπαξ, για κάθε έτος, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του 
δικαιούχου, εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων ημερολογιακών ημερών μήνα που  έπεται  της  
ολοκλήρωσης  της  επεξεργασίας  κάθε  αίτησης.

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                
(ΟΠΕΚΑ), τα αρμόδια όργανα του οποίου  εκδίδουν  τις πράξεις χορήγησης, απόρριψης, και 
τροποποίησης.

Οι αιτήσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών που υποβλήθηκαν μέχρι και τη δημοσίευση της ΚΥΑ, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στα 
ΚΕΠ και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα 
δικαιολογητικά που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλονται με το σύνολο των 
δικαιολογητικών, με απόδειξη παραλαβής, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
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Παρακαλούμε για την ανάρτηση του παρόντος σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση των 
προσερχόμενων πολιτών.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κώστας Καπαρός

Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Χριστόπουλου
-Δ/νση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
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