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Δεληίξ Σύπξρ
Νέα διαδικαζία σποβολής αιηήζεωμ για ηα επιδόμαηα αμαπηρίας
Εκεμενώκμομε ημοξ θαημίθμοξ ηεξ Ιθανίαξ, όπωξ θαη θάζε εκδηαθενόμεκμ,
όηη από 1/1/2019 άιιαλε ε δηαδηθαζία έκηαλεξ πμιηηώκ ζηηξ παναθάηω
πνμκμηαθέξ πανμπέξ:
 Γπιδόμαηα αμαπηοίαπ (ζρμπεοιλαμβαμξμέμξρ ηξρ διαηοξθικξύ επιδόμαηξπ)
 Γπίδξμα ζηεγαζηικήπ ζρμδοξμήπ ακαζθάιηζηωκ οπενειίθωκ
Πιέμκ μη πμιίηεξ πμο εκδηαθένμκηαη κα εκηαπζμύκ ζηηξ πνμκμηαθέξ αοηέξ
πανμπέξ ζα ελοπενεημύκηαη από ημκ Ονγακηζμό Πνμκμηαθώκ Επηδμμάηωκ θαη
Κμηκωκηθήξ Αιιειεγγύεξ (ΟΠΕΚΑ), μέζω ηωκ Κέκηνωκ Κμηκόηεηαξ ηωκ
Δήμωκ.
Οη εκδηαθενόμεκμη, κάηξικξι ηξρ Δήμξρ Ικαοίαπ, πμο επηζομμύκ κα
εκηαπζμύκ ζε θάπμηα από ηηξ παναπάκω πνμκμηαθέξ πανμπέξ, αιιά θαη όζμη
επηζομμύκ κα αηηεζμύκ ηεκ πανάηαζε επηδόηεζήξ ημοξ, ζα πνέπεη μα
απερθύμξμηαι απξκλειζηικά ζηξ Κέμηοξ Κξιμόηηηαπ ηξρ Δήμξρ Ικαοίαπ,
πνμθεημέκμο κα οπμβάιμοκ αίηεζε ζηεκ ειεθηνμκηθή εθανμμγή ημο ΟΠΕΚΑ.
Επίζεξ εκεμενώκμομε όηη θαη μη θάημηθμη ημο Δήμξρ ηωκ Φξύομωμ ζα
απεοζύκμκηαη ζημ Κέμηοξ Κξιμόηηηαπ ηξρ Δήμξρ Ικαοίαπ. (Τξ Κέμηοξ
Κξιμόηηηαπ Ικαοίαπ ενρπηοεηεί και ηξρπ καηξίκξρπ ηξρ Δήμξρ Φξύομξι βάζει ηξρ
καμξμιζμξύ ηξρ). Τειέθωκμ επηθμηκωκίαξ : 2275031991 /2275350401

Οη ενγαδόμεκμη ηωμ Κέμηοωμ Κξιμόηηηαπ ζα είκαη αομόδιξι μόμξ για ηημ
ρπξβξλή ηξρ ηλεκηοξμικξύ αιηήμαηξπ, θαη μη πμιίηεξ ζα εκεμενώκμκηαη ζηε
ζοκέπεηα γηα ηεκ πμνεία ηωκ αηηεμάηωκ ημοξ, μέζω ειεθηνμκηθώκ μεκομάηωκ
από ημκ ΟΠΓΚΑ. Οη θάημηθμη, πμο εκδηαθένμκηαη κα εκηαπζμύκ ζε
ακαπενηθέξ πνμκμηαθέξ πανμπέξ, ζα επηζθέπημκηαη ηα Κέκηνα Κμηκόηεηαξ,
γκωνίδμκηαξ ημκ ΑΜΚΑ ημοξ θαη έπμκηαξ μαδί ημοξ ηαρηξπξιηηικά έγγοαθα
(δεληίξ ηαρηόηηηαπ ή διαβαηήοιξ και άδεια διαμξμήπ-για ηξρπ μη έςξμηεπ ηημ
ελλημική ιθαγέμεια) θαη ΙΒΑΝ λξγαοιαζμξύ ζημκ μπμίμκ είκαη δηθαημύπμη ή

ζοκδηθαημύπμη.

Σεμεηώκεηαη όηη θαηά ηε δηαδηθαζία μεηάβαζεξ ζημ κέμ ζύζηεμα, ηα Κέκηνα
Κμηκόηεηαξ ηωκ Δήμωμ άμξρ και Ικαοίαπ, αμαμέμξρμ ξδηγίεπ από ηξμ αομόδιξ
θξοέα ΟΠΓΚΑ. Με βάζε ηεκ ηειεοηαία εκεμένωζε ημο Ονγακηζμμύ, δεμ είμαι ποξπ
ηξ παοόμ διαθέζιμη η δρμαηόηηηα ρπξβξλήπ ηλεκηοξμικώμ αιηημάηωμ, ωζηόζμ,
εκηόξ ηωκ πνμζεπώκ εμενώκ, ακαμέκεηαη κα μιμθιενωζμύκ μη δηαδηθαζίεξ
ιεηημονγίαξ ηεξ ειεθηνμκηθήξ πιαηθόνμαξ θαη κα δμζμύκ ζργκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ.
Τέιμξ εκεμενώκμομε όηη μ Δήμξπ άμξρ, μ μπμίμξ έωξ ηηξ 31/12/2018,
ελοπενεημύζε δημηθεηηθά ηόζμ ημοξ θαημίθμοξ όλξρ ηξρ Νξμξύ άμξρ,
απεμπιέθεηαη από ηε δηαδηθαζία θαη δημηθεηηθά ρπεύθρμξπ, ηόζμ για ηημ καηαβξλή
ηωμ ποξμξιακώμ επιδξμάηωμ αμαπηοίαπ ζηξρπ δικαιξύςξρπ ηξρ Νξμξύ άμξρ,
όζμ θαη γηα ηεκ ενέηαζη μέωμ αιηημάηωμ πμο ζα οπμβάιιμκηαη ζημ ελήξ, είκαη μ
ΟΠΓΚΑ. Υπμγναμμίδεηαη όηη ε ανμόδηα, έωξ 31/12/2018, ρπηοεζία ηξρ Δήμξρ
άμξρ για ηημ καηαβξλή ηωμ ποξμξιακώμ επιδξμάηωμ, έπεη ήδε πνμπωνήζεη ζε
όιεξ ηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ, με βάζε ηηξ μδεγίεξ πμο δόζεθακ από ημκ ΟΠΕΚΑ,
θαη έπεη απμζηείιεη ημ ανπείμ πιενωμώκ ημο δημήκμο Νμεμβνίμο-Δεθεμβνίμο 2018
πμο αθμνά όιμοξ ημο δηθαημύπμοξ ημο Νμμμύ Σάμμο. Η καηαβξλή αρηώμ ηωμ
επιδξμάηωμ θα διεμεογηθεί επίζηπ από ηξμ ΟΠΓΚΑ από 18 έωπ 25 Ιαμξραοίξρ.

Κέμηοξ Κξιμόηηηαπ Ικαοίαπ

