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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κοινωνικό Μέρισμα 2017. 

Πορεία προγράμματος. Στοιχεία της 11/12/2017, 17:10 
 

 

Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης παιδιού. Αυτό επιτρέπεται σε 

δυο περιπτώσεις: αν το παιδί έχει γεννηθεί εντός του 2017 ή εφόσον 

κάποιος από τους γονείς λαμβάνει οικογενειακό επίδομα για το παιδί. 

Αυτή η δυνατότητα έρχεται να δώσει λύση σε προβλήματα που έχουν εμφανιστεί λόγω 

λάθους δήλωσης ΑΜΚΑ στο Ε1. Από την αρχή του προγράμματος έχουν προστεθεί 32.644 

παιδιά. Ενώ έχουν εντοπιστεί 49 περιπτώσεις που προσπάθησαν να προσθέσουν δεύτερη 

φορά πρόσωπο που υπάρχει ήδη στην αίτηση απ’ όταν δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης 

παιδιού. 

 Αριθμός αιτήσεων 

/ποσά 

Ποσοστό 
% στο * 

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν                2.878.451     

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από διαφορετικά 
πρόσωπα *                2.393.809    

 

Εγκεκριμένες αιτήσεις                1.195.286    49,93 

Συνολικό ποσό προγράμματος    680.200.550,00 €   

Μέσο ποσό ανά αίτηση                     569,07 €   

Ακυρωμένες αιτήσεις διακριτών νοικοκυριών                    281.942    11,78 

Μη εγκεκριμένες αιτήσεις διακριτών 
νοικοκυριών                    532.084    22,23 

Μη ολοκληρωμένες αιτήσεις (πιθανές μη 
εγκρίσεις, αναμονή συναίνεσης)                    591.243    24,70 

Μη ολοκληρωμένες με πιθανότητα έγκρισης                      55.349     

Διακριτά ΑΜΚΑ (άτομα) που συμμετέχουν 
στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν                5.754.118    

 

Διακριτά ΑΜΚΑ (άτομα) που συμμετέχουν 
στις εγκεκριμένες αιτήσεις                3.063.951    

 

Παιδιά που προστέθηκαν από τους χρήστες                       32.644     

Σημείωση: το μικρό ποσοστό που λείπει είναι συστημικά λάθη (αιτήσεις που είναι system-

canceled) 

 

Ακυρώσεις αιτήσεων λόγω λανθασμένων στοιχείων 
Εντοπίστηκε πολύ περιορισμένος αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων (4.479) που 

δημιουργήθηκαν την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και υποβλήθηκαν 

από τις συζύγους φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί ότι στην 

πραγματικότητα είναι φιλοξενούμενα νοικοκυριά. Από αυτές τις αιτήσεις, οι αιτήσεις που 
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εντοπίστηκε ο οικοδεσπότης και ήταν θανόν παραμένουν εγκεκριμένες. Οι υπόλοιπες 3.755 

ακυρώθηκαν, καθώς και 1.864 που ήταν σε εκκρεμότητα. Όπου υπήρχαν στοιχεία 

επικοινωνίας στάλθηκαν σχετικές ειδοποιήσεις με e-mail ή/και sms ανάλογα με το τι είχε 

συμπληρωθεί από τον πολίτη.  

Επίσης ακυρώθηκαν 4.479 εγκεκριμένες αιτήσεις και που περιέχουν άτομα που δεν 

εντοπίστηκαν στον ΑΜΚΑ άρα δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό των 

εισοδημάτων του νοικοκυριού και στην κλίμακα ισοδυναμίας. Οι περισσότερες από αυτές -

αν υποβληθούν εκ νέου- θα πάρουν μεγαλύτερο ποσό Κοινωνικού Μερίσματος. Σε αυτές 

τις αιτήσεις υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης Όλοι πάντως πρέπει να επικαιροποιήσουν 

στοιχεία στον ΑΜΚΑ για ένα τουλάχιστον άτομο του νοικοκυριού τους. 

 

Ποιοτικά στοιχεία απόρριψης αιτήσεων 

 

 

Διορθώσεις ΑΜΚΑ 
Ενημερώνουμε το κοινό ότι στα ΚΕΠ και στα γραφεία ΑΜΚΑ μπορεί να διορθωθούν 

προβλήματα με το ΑΜΚΑ όπως: 

 Αφαίρεση του ΑΦΜ από διπλοεγγραφές ΑΜΚΑ ή «άσχετα» άτομα που τυχόν είχαν 

στο ΑΜΚΑ τους το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου (συνήθως σε ζευγάρια όπου και στα 

δύο ΑΜΚΑ έχει δηλωθεί το ίδιο ΑΦΜ). 

 Ενημέρωση ΑΜΚΑ θανόντος με το ΑΦΜ του.  

Αυτές οι ενέργειες γίνονται μόνο σε ΚΕΠ και στα γραφεία ΑΜΚΑ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα 

εξυπηρέτησης στην ΗΔΙΚΑ και δεν πρέπει ο κόσμος να προσέρχεται στην ΗΔΙΚΑ.  
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Στοιχεία για το συστημικό κομμάτι  

 

Από την αρχή του προγράμματος  
 

Χρήστες: 5,41 εκ 

Προβολές σελίδων: 52,86 εκ 

Απόκριση σελίδων: κάτω από 6 s  

Συνεχίζει η εξαιρετική απόκριση του συστήματος σε χρόνους και αριθμούς λαθών 

 

 

Σε συγκριτικά νούμερα 3 ημερών παρατηρείται άνοδος  των: 

 Χρηστών κατά 309,77Κ (Κ = χιλιάδες) 

 Συνδέσεων κατά 364,02Κ 

 προβολών σελίδας κατά 2,01Μ (Μ= εκατομμύρια)  

 


