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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 18/12/2017 
Κοινωνικό Μέρισμα 2017. Περίοδος παράτασης. 

Στοιχεία της 18/12/2017 9:30 
 

 

 Αριθμός αιτήσεων 

/ποσά 

Ποσοστό 
% στο * 

Εγκεκριμένες έως 13/12/2017                1.313.993     

Ποσό έως 13/12/2017    727.420.687,50 €   

Στοιχεία Περιόδου Παράτασης 

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν                      56.333     

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από διαφορετικά 
πρόσωπα *                      49.586     

Εγκεκριμένες αιτήσεις                        6.419    12,95 

Συνολικό ποσό προγράμματος (παράταση)         3.473.187,50 €   

Μέσο ποσό ανά αίτηση                     541,08 €   

Ακυρωμένες αιτήσεις                        4.672    9,42 

Μη εγκεκριμένες αιτήσεις                      19.144    38,61 

Μη ολοκληρωμένες αιτήσεις (πιθανές μη 
εγκρίσεις, αναμονή συναίνεσης)                      21.216    42,79 

Διακριτά ΑΜΚΑ (άτομα) που συμμετέχουν 
στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν   

Διακριτά ΑΜΚΑ (άτομα) που συμμετέχουν 
στις εγκεκριμένες αιτήσεις                    112.289     

εγκεκριμένες μονογονεϊκές                      15.028     

 

Στοιχεία σχετικά με υποβολές αιτήσεων από μονογονεϊκές οικογένειες στην 

περίοδο μετά τις 15/12/2017 
 

Μονογονεϊκες 

Υποβλήθηκαν                        5.938    

Εγκρίθηκαν                        1.511    

Ακύρωση                            482    

Μη έγκριση                        2.682    

Μη ολοκληρωμένες                        1.263    
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Στοιχεία από εγκεκριμένες αιτήσεις έως 13/12/2017 
 

Νοικοκυριά ανά ποσό μερίσματος 
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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.  

Κατά την περίοδο παράτασης του Κοινωνικού Μερίσματος 

έχουν υπάρξει οι εξής αλλαγές αναφορικά με τα κριτήρια: 

 Αν το αιτών πρόσωπο είναι 67 ετών και άνω, δεν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη 
ενός τουλάχιστον ασφαλίσιμου μήνα στην Κοινωνική Ασφάλιση. 

 Αν το αιτών πρόσωπο είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω, δεν γίνεται έλεγχος 
για την ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασφαλίσιμου μήνα στην Κοινωνική Ασφάλιση. 

 Για τις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει προσαύξηση 0,25 στην κλίμακα 
ισοδυναμίας του νοικοκυριού και μέχρι το μέγιστο του 3. 

 Δεν θεωρείται ένδειξη πολυτελούς διαβίωσης η δήλωση ποσού έως 1.500 € για 
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα 
 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά την περίοδο παράτασης; 

Απάντηση: Όλοι ανεξαιρέτως αρκεί να μην συμμετέχουν σε νοικοκυριό του οποίου η 
αίτηση έχει εγκριθεί. Δεν απαιτείται να έχετε εκκρεμή, ακυρωμένη ή απορριφθείσα 
αίτηση. 

Έχω εγκεκριμένη αίτηση αλλά δεν έλαβα το επίδομα λόγω προβλήματος με 

το λογαριασμό μου. Τι κάνω τώρα; 

Απάντηση: Μόλις ενημερωθούμε με την τελική λίστα απορρίψεων από τις τράπεζες, 
θα ακυρώσουμε τις αιτήσεις που δεν πληρώθηκαν και θα μπορείτε να κάνετε νέα 
αίτηση στην οποία πρέπει να προσέξετε να δηλώσετε ΙΒΑΝ που να μπορείτε να 
εισπράξετε το κοινωνικό μέρισμα. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. 
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Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια που εγκρίθηκε στην κυρίως φάση. Πως μπορώ 

να κάνω αίτηση ώστε να πάρω τη διαφορά; 

Απάντηση: Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Θα υπολογιστεί αυτόματα από το 
σύστημα η διαφορά και θα πιστωθεί στο λογαριασμό που έχετε ορίσει στην αίτησής 
σας όταν πληρωθεί το κοινωνικό μέρισμα αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην 
περίοδο παράτασης. 

Έχω εγκεκριμένη αίτηση από την κυρίως φάση του Κοινωνικού Μερίσματος 

(έως 12/12/2017) και θέλω να την ακυρώσω. Πως το κάνω; 

Απάντηση: Δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης αίτησης που εγκρίθηκε πριν την 
13/12/2017. 


