
 

 

Αθήνα:  10.01.2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΠΕΚΑ: Πρώτη πληρωμή επιδομάτων 18-25 Ιανουαρίου 

Ανακοίνωζη από ηον ΟΠΕΚΑ για ηην πρώηη καηαβολή ηων προνοιακών αναπηρικών επιδομάηων.: 

"Εληαία από ηνλ ΟΠΕΚΑ ζα θαηαβάιινληαη πιένλ ηα πξνλνηαθά αλαπεξηθά θαη δηαηξνθηθά επηδόκαηα 

πνπ κέρξη θαη ην 2018 ρνξεγνύληαλ από ηνπο ΟΤΑ. Όια ηα Άηνκα κε Αλαπεξία ζηελ ρώξα ζα 

ιακβάλνπλ ηα πξνλνηαθά επηδόκαηα πνπ δηθαηνύληαη κε δηαθάλεηα θαη ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, κε 

ζηόρν ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα απηά λα θαηαβάιινληαη θάζε κήλα, ζε ζηαζεξή θαη γλσζηή εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζε όινπο εκεξνκελία. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πξνλνηαθώλ παξνρώλ από ηνλ ΟΠΕΚΑ αθνινπζείηαη ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό 

πιαίζην θαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη παξακέλνπλ αθξηβώο ηα ίδηα ρσξίο θακία απνιύησο κεηαβνιή 

ζην ύςνο ησλ παξνρώλ θαη ρσξίο θακία πεξηθνπή. 

Η λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ απέδσζε ζηνλ ΟΠΕΚΑ ηελ θεληξηθή επζύλε γηα όια ηα αλαπεξηθά 

επηδόκαηα, είλαη κία θνκβηθή κεηαξξύζκηζε θαη κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Η ζύζηαζε Εληαίαο Αξρήο Απνλνκήο Επηδνκάησλ απνηεινύζε 

άιισζηε δηαρξνληθό αίηεκα ησλ νξγαλώζεσλ ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία. 

Με ηελ ζρεηηθή ΚΥΑ δηεπθξηλίζηεθε πιήξσο όηη ηα πξνλνηαθά αλαπεξηθά – δηαηξνθηθά επηδόκαηα, 

αλεμαξηήησο πνζνζηνύ αλαπεξίαο, δελ θνξνινγνύληαη, δελ ππόθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ 

θαηάζρνληαη, νύηε ζπκςεθίδνληαη κε ρξέε πξνο ην Δεκόζην, ηδηώηεο ή πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη δελ 

ππνινγίδνληαη ζηα εηζνδεκαηηθά όξηα γηα νπνηαδήπνηε παξνρή θνηλσληθνύ ή πξνλνηαθνύ ραξαθηήξα.  

Καζώο δηαλύνπκε ηηο πξώηεο εκέξεο κηαο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ, νη Δήκνη παξαδίδνπλ, όπσο 

πξνβιέπεη ε ΚΥΑ, ζηαδηαθά ζηνλ ΟΠΕΚΑ ηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπο, όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ 

ζηελ ηειεπηαία πιεξσκή ηνπ Ννεκβξίνπ 2018, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ νπνίσλ 

νη αηηήζεηο ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ ηειεπηαία πιεξσκή ηνπ Ννεκβξίνπ θαη δηεθπεξαηώζεθαλ από ηνπο 

Δήκνπο κέρξη 31.12.2018. Τα ειεθηξνληθά αξρεία πξέπεη λα παξαδνζνύλ κέρξη ηηο 15.1.2019.  

Σην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε πξώηε πιεξσκή από ηνλ ΟΠΕΚΑ πνπ αθνξά ηνπο κήλεο 

Ννέκβξην – Δεθέκβξην 2018 (γηα ηνπο δηθαηνύρνπο δηαηξνθηθώλ επηδνκάησλ αθνξά ηνλ Δεθέκβξην 

2018) ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο ηελ ίδηα εκέξα θαη εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο από 

ηηο 18 έσο ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2019 ην αξγόηεξν. 

Η ακέζσο επόκελε πιεξσκή ησλ πξνλνηαθώλ δηαηξνθηθώλ επηδνκάησλ ζα γίλεη ηνλ Φεβξνπάξην θαη 

ζα αθνξά ηνλ κήλα Ιαλνπάξην 2019. Τνλ Μάξηην ζα πιεξσζνύλ ηα πξνλνηαθά αλαπεξηθά επηδόκαηα 

γηα ην δίκελν Ιαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 2019.  

Με ην πέξαο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ηα πξνλνηαθά αλαπεξηθά επηδόκαηα ζα θαηαβάιινληαη 

θάζε κήλα, ζε ζηαζεξή εκεξνκελία, θνηλή γηα όιε ηελ Ειιάδα.  

Σήκεξα ιακβάλνπλ πξνλνηαθά αλαπεξηθά θαη δηαηξνθηθά επηδόκαηα πεξίπνπ 160.000 ζπκπνιίηεο 

καο. Όινη ζα ζπλερίζνπλ λα εηζπξάηηνπλ αθξηβώο ηα ίδηα πνζά. Οη πνιίηεο πνπ έρνπλ γλσκαηεύζεηο 

εθ’ όξνπ δσήο εληάζζνληαη εθ’ όξνπ δσήο ζηηο θαηαζηάζεηο θαηαβνιήο πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ ηνπ 

ΟΠΕΚΑ. Οη δηθαηνύρνη πνπ έρνπλ ζε ηζρύ γλσκάηεπζε από ΚΕΠΑ νξηζκέλεο δηάξθεηαο, εληάζζνληαη 
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ζηηο θαηαζηάζεηο θαηαβνιώλ ηνπ ΟΠΕΚΑ θαη ζα επαλεμεηαζηνύλ από ΚΕΠΑ όηαλ ιήμεη ε ηζρύο ηεο 

γλσκάηεπζήο ηνπο, όπσο ζπλέβαηλε θαη ην 2018. Σην πιαίζην ηεο λέαο δηαδηθαζίαο ζα θιεζνύλ 

εγθαίξσο από ηνλ ΟΠΕΚΑ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε επαλεμέηαζεο.  

Σπλεπώο, απηό πνπ αιιάδεη είλαη όηη δεκηνπξγείηαη κηα εληαία, θεληξηθή αξρή πιεξσκώλ, 

απινπζηεύνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία θαη δηακνξθώλεηαη γηα όινπο ζηαζεξή 

κεληαία θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ".  

 

 

Τώξα κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα όιεο ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Αλαπεξίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Ε.Σ.Α.κεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 


