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13/3/2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Το Κένηπο Κοινόηηηαρ Γήμος Ιθάκηρ ζαρ ενημεπώνει όηι, ζύμθωνα με ηο ΦΔΚ 55 

Α’/11-03-2020:  

 

 Αναβάλλεηαι μέσπι ηιρ 31/03/2020 η ζςνεδπίαζη ηων ςγειονομικών 

επιηποπών ηων Κένηπων Πιζηοποίηζηρ Αναπηπίαρ (ΚΕ.Π.Α.) για ηην 

εξέηαζη αιηήζεων παπάηαζηρ αναπηπικών παποσών ζύνηαξηρ. Σηιρ 

πεπιπηώζειρ λήξηρ, μέσπι ηην ανωηέπω ημεπομηνία, δικαιώμαηορ ζε παποσέρ 

λόγω αναπηπίαρ και εθόζον εκκπεμεί, σωπίρ ςπαιηιόηηηα ηων 

ενδιαθεπομένων, ζηιρ απμόδιερ ςγειονομικέρ επιηποπέρ ηων ΚΔ.Π.Α. ιαηπική 

κπίζη, παπαηείνεηαι για 3 μήνερ η καηαβολή ηηρ αναπηπικήρ παποσήρ. Σε 

πεπίπηωζη πος μεηά ηην επανεξέηαζη από ηιρ ςγειονομικέρ επιηποπέρ ηων 

ΚΔ.Π.Α. οι ενδιαθεπόμενοι δεν κπίνονηαι ωρ δικαιούσοι ηων καηά πεπίπηωζη 

αναπηπικών παποσών, ηα ποζά πος καηαβλήθηκαν ζε αςηούρ ασπεωζηήηωρ, 

επιζηπέθονηαι ζηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ, ζύμθωνα με ηην οικεία νομοθεζία.  

 

 Δθόζον δεν έσει ςποβληθεί, έωρ ηην έναπξη ιζσύορ ηηρ παπούζαρ, νέα αίηηζη 

για ηη σοπήγηζη ηος επιδόμαηορ ηος ππογπάμμαηορ «Ελάσιζηο Εγγςημένο 

Ειζόδημα» (ΚΕΑ) ή εθόζον δεν ςποβληθεί η αίηηζη αςηή ηλεκηπονικά 

απεςθείαρ από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ αιηούνηερ μέζω ηος διαδικηςακού ιζηόηοπος 

ηος ανωηέπω ππογπάμμαηορ, παπαηείνεηαι για 1 μήνα η ιζσύρ ηων 

εγκπιηικών αποθάζεων ηος ππογπάμμαηορ αςηού, η οποία έληξε ηον 

Φεβποςάπιο ηος ηπέσονηορ έηοςρ.  

 

 

 Δθόζον δεν έσει ςποβληθεί, έωρ ηην έναπξη ιζσύορ ηηρ παπούζαρ, νέα αίηηζη 

για ηη σοπήγηζη ηος επιδόμαηορ ηος ππογπάμμαηορ «Επίδομα Σηέγαζηρ», ή 
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εθόζον δεν ςποβληθεί η αίηηζη αςηή ηλεκηπονικά απεςθείαρ από ηοςρ ίδιοςρ 

ηοςρ αιηούνηερ μέζω ηος διαδικηςακού ιζηόηοπος ηος ανωηέπω 

ππογπάμμαηορ, παπαηείνεηαι για 1 μήνα η ιζσύρ ηων εγκπιηικών 

αποθάζεων ηος ππογπάμμαηορ αςηού, η οποία λήγει ηον Μάπηιο ηος 

ηπέσονηορ έηοςρ.  

 

 Η πποθεζμία 3 μηνών πος πποβλέπεηαι ζηην παπ. 1 ηος άπθπος 5 ηηρ ςπ’ απ. 

Γ11 οικ. 8523/236/17.02.2020 κοινήρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ «Καθοπιζμόρ 

ηηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ επιδόμαηορ γέννηζηρ» (Β’ 490) για ηην ςποβολή 

αίηηζηρ σοπήγηζηρ ηος επιδόμαηορ γέννηζηρ αναζηέλλεηαι από ηην 1
η
 

Μαπηίος έωρ ηιρ 30 Αππιλίος ηος ηπέσονηορ έηοςρ, όηαν η αίηηζη 

ςποβάλλεηαι ζηην εθαπμογή Επιδόμαηορ Γέννηζηρ Τέκνος ηος ΟΠΕΚΑ 

πος λειηοςπγεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέζω εξοςζιοδοηημένος σπήζηη Κένηπος 

Κοινόηηηαρ ή Δήμος. Καηά ηο ανωηέπω σπονικό διάζηημα αναζηέλλεηαι 

και η δίμηνη πποθεζμία ςποβολήρ δικαιολογηηικών ζε Κένηπο 

Κοινόηηηαρ ή ζε Δήμο, ζύμθωνα με ηη διάηαξη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 6 ηηρ 

κοινήρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ ηος πποηγούμενος εδαθίος.  


