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Σας ενηµερώνουµε ότι 

 
Από το Τµήµα Επιδοµατικής Πολιτικής & Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου έχει ανακοινωθεί ότι για την Απογραφή των ∆ικαιούχων 

Προνοιακών Επιδοµάτων στο Ενιαίο Εθνικό Μητρώο ∆ικαιούχων Κοινωνικών και 

Προνοιακών Επιδοµάτων µέσω Κ.Ε.Π.  απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά: 

α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες ∆υνάµεις η 

ταυτότητα της υπηρεσίας τους. 

β) Για τους Οµογενείς Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς. 

γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ. 

δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

απαιτείται άδεια διαµονής. 

ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα 

και έχει χορηγηθεί άσυλο, "Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και 

"Άδεια Παραµονής Αλλοδαπού". 

στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα 

"Ειδικό ∆ελτίο υπό ανοχή διαµονής αλλοδαπού που δεν έχει 

αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας". 

ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα Άδεια ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου ή 

Άδεια Παραµονής Αλλοδαπού. 

 

2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) (π.χ. το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση 

απόδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο 

τελευταίας µισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.τ.λ.) στο οποίο να 

αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόµατος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει 

να απευθυνθεί στη ∆.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν 

προσέλθει στο Κ.Ε.Π. 

 

3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθµός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από το 

Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί. 

 

4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασµού πληρωµών από την 

Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα. 

-  Ατοµικός ή κοινός µε άλλα πρόσωπα µε την προϋπόθεση το πρώτο όνοµα του 

λογαριασµού να είναι του δικαιούχου του επιδόµατος. 



5. Αναγνωριστική απόφαση του ∆ήµου Ηρακλείου σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος 

[αρχική (εφόσον είναι νέος δικαιούχος) / συνέχισης / επανεπιδότησης]. Σε περίπτωση που 

δεν την έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στο Τµήµα Εφαρµογής Επιδοµατικής 

Πολιτικής & Ελέγχου του ∆ήµου Ηρακλείου από όπου χορηγείται το επίδοµα, προκειµένου 

να λάβει επικυρωµένο αντίγραφό της ή ανάλογη βεβαίωση. 

 

6. Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστηµα της απογραφής , τότε 

η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του 

δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπό 

στοιχεία α) και γ) που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως 

εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει 

χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα των προηγούµενων 6 µηνών ή εξουσιοδότηση 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό 

διάστηµα των προηγούµενων 30 ηµερών ή απόφαση ∆ικαστηρίου για διορισµό του ως 

νοµίµου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συµπαραστάτης). 

 

Προκειµένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του µε 

επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του. 

 

Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόµατος αποτελεί ατοµική του υποχρέωση. Σε περίπτωση 

που ο δικαιούχος  δεν απογραφεί, δεν θα λαµβάνει το επίδοµα  το οποίο ελάµβανε µέχρι 

σήµερα. 

Η απογραφή των δικαιούχων Προνοιακών και Κοινωνικών επιδοµάτων επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων  αποτελεί ποινικό αδίκηµα. 

Ο δικαιούχος δηλώνει  υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην απογραφή είναι αληθή 

και ορθά και αναλαµβάνει την ευθύνη για ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων και 

για τυχόν πληροφορίες θα απευθύνεται στο αρµόδιο ΚΕΠ. 
 

Η απογραφή έχει ξεκινήσει την 1
η
 Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια µέχρι 

τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα µε το αρχικό γράµµα του επωνύµου του 

δικαιούχου. 
 

• Από Α έως   Ι  θα γίνει από     1-2-2012   µέχρι    15-2-2012 

• Από Κ έως  Ο  θα γίνει από    16-2-2012 µέχρι    29-2-2012 

• Από Π έως  Ω  θα γίνει από    1-3-2012   µέχρι    16-3-2012 
 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To Τµήµα Επιδοµατικής Πολιτικής & Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου χορηγεί µόνο τη Βεβαίωση επιδότησης. 
 

 

       

 

 

Εκ µέρους του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής 

∆ήµου Χερσονήσου 

                                                         


