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Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
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με αναπηρία στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) –

ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4520/2018, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ)

μετονομάζεται

σε

Οργανισμό

Προνοιακών

Επιδομάτων

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) και μετεξελίσσεται σε φορέα υλοποίησης και διαχείρισης
προνοιακών παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών
υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού.

Με τις διατάξεις της αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA
TSENIKIDOU
Ημερομηνία: 2019.01.02 10:19:08 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 1-1-2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η
αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία,
μέχρι 31-12-2018 ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) και από τις αρμόδιες
για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων, των Διευθύνσεων Υγείας της Περιφέρειας και των
υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, για την ομαλή μετάβαση και την διαχείριση των επιδομάτων από
τον ΟΠΕΚΑ.

Υποβολή Νέων Αιτήσεων

Από την 1-1-2019 και εφεξής, η χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα καθώς και
η παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της
υγειονομικής επιτροπής, πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και του
διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, από εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.
Με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, τροποποιείται η μέχρι σήμερα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και
ορίζεται ότι:


Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας



Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση
του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ



Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα
ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές
επιτροπές των ΚΕΠΑ.



Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και
ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την
αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α



Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα,
(πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα
του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.
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Συνεπώς, από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση
για πρώτη φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης
προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος,
θα πρέπει να παραπέμπονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ,
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Εκκρεμείς Αιτήσεις
Αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31-12-2018 και εκκρεμούν κατά την 1-1-2019, σε
οποιοδήποτε στάδιο της υφιστάμενης διοικητικής διαδικασίας, εξετάζονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού
επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας. Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται
στο υφιστάμενο πληροφοριακό τους σύστημα και εν συνεχεία, ο ΟΠΕΚΑ υλοποιεί την
καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα.

Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αιτήσεις παράτασης χορήγησης των προνοιακών
παροχών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών,
έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων γνωμάτευση υγειονομικής
επιτροπής. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν, μετά
την 1-1-2019, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση
παράτασης χορήγησης, τα άτομα αυτά δεν θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες των
Δήμων, αλλά θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας
των Δήμων προκειμένου να υποβληθεί αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Τέλος, τα άτομα των οποίων έχει διακοπεί η χορήγηση προνοιακού επιδόματος λόγω
λήξης της γνωμάτευσης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στα ΚΕΠΑ, καθώς και τα άτομα
των οποίων η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής λήγει μετά την 1-1-2019, θα
παραπέμπονται πρώτα στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των
Δήμων

προκειμένου

να

υποβληθεί

ηλεκτρονική

αίτηση

και

εν

συνεχεία

θα

παραπέμπονται στις υγειονομικές επιτροπές, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 28-2-2019,
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ώστε, εν συνεχεία, να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ ως άνω, προκειμένου να ενταχθούν στις
επόμενες πληρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ.

Καταστάσεις Επιδοματούχων
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων υποχρεούνται να παραδώσουν άμεσα, με πρακτικό
παραλαβής, ακριβές αντίγραφο αναλυτικών καταστάσεων δικαιούχων προνοιακών
επιδομάτων, με την αντίστοιχη ανάλυση ποσού ανά επίδομα/οικονομική ενίσχυση του
δικαιούχου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου
2018, που αφορά στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018, στις αρμόδιες διευθύνσεις
του ΟΠΕΚΑ και ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα, προκειμένου να ενταχθούν στο
ενιαίο μητρώο δικαιούχων που θα δημιουργηθεί για τον ΟΠΕΚΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Επίσης, οι αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των
Περιφερειών της χώρας, υποχρεούνται να παραδώσουν άμεσα, με πρακτικό παραλαβής,
ακριβές αντίγραφο καταστάσεων δικαιούχων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την
τελευταία πληρωμή του Δεκεμβρίου 2018 και αφορά στον μήνα Νοέμβριο 2018.

Επιπλέον, οι παραπάνω υπηρεσίες υποχρεούνται μέχρι στις 15-1-2019, να παραδώσουν
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, ακριβές αντίγραφο αναλυτικών καταστάσεων
δικαιούχων, στις οποίες θα πρέπει να έχουν ενταχθεί και οι δικαιούχοι των οποίων οι
αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν, από τις παραπάνω υπηρεσίες, μέχρι 31-12-2018, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2019, από τον ΟΠΕΚΑ.

Διευκρινίζουμε ότι οι καταστάσεις αυτές θα έχουν την μορφή των καταστάσεων που
αποστέλλονταν από τις παραπάνω υπηρεσίες στην υπηρεσία επιτρόπου του ελεγκτικού
συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι η παράδοση και παραλαβή των καταστάσεων θα γίνει με ευθύνη των
αρμοδίων υπηρεσιών. Προκειμένου να αποφευχθούν διάφορα εμπόδια, παρακαλούμε, με
πρωτοβουλία

των

ιδίων

των

υπηρεσιών,

να

οριστεί

ο

καταλληλότερος

και

αποτελεσματικότερος τρόπος παράδοσης και παραλαβής τους. Επίσης, λόγω του επείγοντος, η
ως άνω διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των καταστάσεων μπορεί να συμπτυχτεί σε μία
ενιαία διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία την 15-1-2019.
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Οι καταστάσεις αυτές, σε μορφή pdf, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στον ΟΠΕΚΑ στις ηλεκτρονικές δ/νσεις, s.touris@oga.gr, a.chatzis@oga.gr, n.zerba@oga.gr,
ν.papadopoulos@oga.gr, με θέμα: «αποστολή καταστάσεων προνοιακών επιδομάτων Δήμου /
Δ/νσης Υγείας…………………..».

Πληρωμή επιδομάτων από ΟΠΕΚΑ

Προκειμένου ο ΟΠΕΚΑ να υλοποιήσει την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων για τους
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο τρέχοντος έτους και του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα
Δεκέμβριο τρέχοντος έτους, υποχρεούνται οι ως άνω υπηρεσίες μέχρι και 8-1-2019 να
δημιουργήσουν ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους της 31-12-2018, με την ίδια διαδικασία
που δημιουργούσαν αρχείο για την «ΔΙΑΣ ΑΕ», το οποίο όμως δεν θα αποστείλουν στην ΔΙΑΣ
ΑΕ, αλλά θα το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή και εν συνεχεία μέσω της ιστοσελίδας:
https://www.kentrakoinotitas.gr/AzureStorage/MunicipalityPaymentUploadPage

ή

https://www.kentrakoinotitas.gr/AzureStorage/, θα το ανεβάσουν στον φάκελο «Αρχεία ΔΙΑΣ
προνοιακών επιδομάτων 2019», χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αποστολή αρχείου».

Επισημαίνουμε ότι, οι υπηρεσίες των δ/νσεων υγείας των περιφερειών που έχουν
προχωρήσει στην πληρωμή του διατροφικού επιδόματος του μηνός Δεκεμβρίου τρέχοντος
έτους ΔΕΝ θα πρέπει να προβούν στην παραπάνω διαδικασία.

Φυσικό Αρχείο
Οι σχετικοί φάκελοι και όλο το φυσικό αρχείο με τους δικαιούχους της 31-12-2018,
τηρείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Δήμους και τις αρμόδιες για το διατροφικό
επίδομα Δ/νσεις των Περιφερειών, σύμφωνα με την ισχύουσα για την τήρηση αρχείων
νομοθεσία, με δυνατότητα πρόσβασης και διάθεσής τους σε εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ, μετά από σχετική αίτησή τους στο Δήμο ή στη Διεύθυνση της
Περιφέρειας.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν από μεταβολές διακοπής, ανάκλησης ή
τροποποίησης και που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2018, εξακολουθούν να
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αναζητούνται και να εισπράττονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και
υπηρεσίες και τα σχετικά ποσά αποδίδονται στον φορέα που κατέβαλλε τα ποσά αυτά.

Σε επιδόματα/οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σήμερα και υφίσταται ήδη
πράξη συμψηφισμού τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και οι αρμόδιες για τη
χορήγηση διατροφικού επιδόματος Δ/νσεις των Περιφερειών της χώρας, υποχρεούνται να
παραδώσουν με πρακτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΚΑ, υπογεγραμμένες αναλυτικές
καταστάσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καταγεγραμμένα με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, προκειμένου να συνεχίσει τον εν λόγω συμψηφισμό ο ΟΠΕΚΑ.

Εκκρεμείς Δίκες
Εκκρεμείς δίκες των δήμων ή των αρμόδιων Δ/νσεων των Περιφερειών της χώρας,
αναφορικά με τη χορήγηση προνοιακών παροχών, συνεχίζονται από τις ως άνω υπηρεσίες
και

σε

περίπτωση

έκδοσης

οριστικής

δικαστικής

απόφασης

απονομής

επιδόματος/οικονομικής ενίσχυσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των
περιφερειών ενημερώνουν αρμοδίως, τον ΟΠΕΚΑ, αποστέλλοντας όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία του φακέλου, προκειμένου αυτός να καταβάλλει την εν λόγω παροχή.

Χωρική Αρμοδιότητα Υπηρεσιών ΟΠΕΚΑ
Η χωρική αρμοδιότητα των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ εκτείνεται στους νομούς της οικείας
Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έχουν ως εξής:
1. Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, με έδρα την Αθήνα και με αρμοδιότητα τις Περιφερειακές
Ενότητες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και
με αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ,
ΚΙΛΚΙΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
3. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την
Κομοτηνή και με αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΡΟΥ,
ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ
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4. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και με
αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα και με αρμοδιότητα
τις Περιφερειακές Ενότητες ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία και με
αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ
7. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα και με
αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ και των
Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.
8. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη και με
αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ
9. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα και με αρμοδιότητα
τις Περιφερειακές Ενότητες ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και των
Νήσων ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
10. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και με αρμοδιότητα
τις Περιφερειακές Ενότητες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ.

Παραθέτουμε κατωτέρω τις Διευθύνσεις των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, καθώς τα
ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και email των αρμοδίων υπαλλήλων, με τις οποίες πρέπει να
επικοινωνήσουν οι υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών των δήμων και οι
υπηρεσίες χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των Περιφερειών της χώρας, για την
παράδοση των καταστάσεων δικαιούχων.
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ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χατζής
Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ, Δ/νση
αναπηρικών επιδομάτων και
Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων
30 - 10170 Αθήνα

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών
Επιδομάτων & Ενδικοφανών
προσφυγών, 26ης Οκτωβρίου 54-56,
54627 - Θεσσαλονίκη

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα
Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών
Επιδομάτων & Ενδικοφανών
προσφυγών , Κτίριο Περιφερειακού
Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών
και Ανάλυσης
Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), Λευκόβρυση –
50 100 Κοζάνη
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Θεσσαλίας, Τμήμα Χορήγησης και
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων &
Ενδικοφανών προσφυγών, Φαρσάλων
& Δ. Τσάτσου 2 - 41500 Λάρισα
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Χορήγησης
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων
& Ενδικοφανών προσφυγών ,
Παπαμαύρου & Βέλλιου – 35100 Λαμία
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Χορήγησης
και Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων
& Ενδικοφανών προσφυγών,
Πανεπιστημίου 168 - 26443 Πάτρα
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Πελοποννήσου, Τμήμα Χορήγησης και
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων &
Ενδικοφανών προσφυγών, ΟΗΕ &
Ναυπλίου – 22100 Τρίπολη

Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Κρήτης, Τμήμα Χορήγησης και
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων &
Ενδικοφανών προσφυγών - Φαϊτάκη 2
& Αρχιεπ. Μακαρίου - 71202 Ηράκλειο

e-mail

2131519201

Ανδρεάς

2131519227

a.chatzis@oga.gr

Ζερμπά

Ναυσικά

2131519288

n.zerba@oga.gr

Παπαδόπουλος

Βασίλειος

2131519222

ν.papadopoulos@oga.gr

Τριανταφύλλου

Αθανασία

2131519297

a.triantafillou@oga.gr

Γεωργούλια

Ειρήνη

2131519163

ei.georgoula@oga.gr

Τραγάκης

Αγαθάγγελος

2131519288

a.tragakis@oga.gr

Ζαχαροπούλου

Αικατερίνη

2131519222

k.zacharopoulou@oga.gr

Μητρουσίδης

Χρήστος

2313 324948

pdkm.thessaloniki@opeka.gr
ch.mitrousidis@opeka.gr

Ηλόζογλου

Χριστίνα

2313324963

ch.ilozoglou@opeka.gr

Κωστούλα

Ειρήνη

2313324938

i.kostoula@opeka.gr

Αμυγδαλιά

2313324947

m.ploumi@opeka.gr

Πλουμή
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων
Προνοιακών Επιδομάτων &
Ενδικοφανών προσφυγών , Πολυφήμου
1 – 69132 Κομοτηνή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

pdamth.komotini@opeka.gr
Νικολάου

Γεώργιος

2531355208

g.nikolaou@opeka.gr

Χατζή

Μεχμέτ-Αλή

25313 55226

m.chatzi@oga.gr

Δελτσίδου

Αναστασία

2531355221

a.deltsidou@oga.gr

pddm.kozani@opeka.gr
Αναγνώστου

Λαμπρινή

2461036484

l.anagnostou@opeka.gr

Αραμπατζή

Ελένη

24610 32307

e.arabatzi@opeka.gr

Κυριτσάκα

Διονυσία

2413509447

Φυτιλή

Γεωργία

2413 509440

g.futili@opeka.gr

Μοιριώρη

Μαρία

2413509438

m.miriori@opeka.gr

Φωτεινού

Αρτεμησία

2231355380

pdse.lamia@opeka.gr
a.fotinou@opeka.gr

pdth.larisa@opeka.gr
d.kuritsaka@opeka.gr

Ταγκούλη

Ιωάννα

22313 55382

i.tagkouli@opeka.gr

Κυροδήμου

Ευαγγελία

2231355313

e.kirodimou@opeka.gr

Μπλούνας

Ιωάννης

2231355322

i.blounas@opeka.gr
pdde.patra@opeka.gr

Νικόπουλος

Αθανάσιος

2613 615745

th.nikopoulos@opeka.gr

Κοντίδου

Ευτέρπη

2613615729

e.kontidou@opeka.gr

Σκλάβου

Φωτεινή

2713602780

Αργυροπούλου

Ελένη

2713602783

e.argiropoulou@opeka.gr

Μπίζιος

Αθανάσιος

2713602707

a.mpizios@opeka.gr

Αρχάβλη

Μαρία

2813407240

pdk.irakleio@opeka.gr
m.arxavli@opeka.gr

Συμιανάκη

Μαρία

2813 407204

m.simianaki@opeka.gr

Μπερεδάκη

Γεωργία

2813407208

g.beredaki@opeka.gr

pdp.tripoli@opeka.gr
f.sklavou@opeka.gr
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Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ
Ηπείρου, Τμήμα Χορήγησης και
Ελέγχων Προνοιακών Επιδομάτων &
Ενδικοφανών προσφυγών, 8ης
Μεραρχίας 7 – 45500 Ιωάννινα

Γιαννάκης

Γρηγόριος

2651370808

pde.ioannina@opeka.gr
g.giannakis@opeka.gr

Μαλιώκας

Χρήστος

26513 70814

ch.maliokas@opeka.gr

Τσιάμη

Παρασκευή

2651370824

p.tsiami@opeka.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. . Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
5. ΕΦΚΑ
- Γραφείο Διοικητή
- Γραφείο Υποδιοικητών
- Γρ Αναπλ. Γενικής Δ/ντριας καταβολής Παροχών Υγείας
- Δ/νση Ιατρικής Αξιολόγησης
6. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
7. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
8. Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΑμεΑ
10. Πανελλήνιος Σύλλογος Νεφροπαθών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή
3. Γενική Διεύθυνση Παροχών
4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
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