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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζα πξνζθέξνπλ από ηελ πξνζερή 

Τξίηε, 27 Μαΐνπ, ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ). Σην πιαίζην ηεο 

κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο απινύζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηώλ, ην 

Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

εληζρύεη θαη αλαβαζκίδεη ηα ΚΔΠ, πνπ έξρνληαη πιένλ αθόκα πην θνληά 

ζηνλ πνιίηε θαη βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ.  
 

Σπγθεθξηκέλα, κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθώλ Κνηλώλ Υπνπξγηθώλ 

Απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε λέσλ δηαδηθαζηώλ κέζσ ησλ ΚΔΠ, νη 

πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα εμππεξεηνύληαη κέζσ απηώλ γηα ηα αθόινπζα: 

 

•  Αίηεζε γηα έληαμε ζην θνηλσληθό νηθηαθό ηηκνιόγην ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο ΓΔΗ  

 

• Βεβαίσζε απνδνρώλ ζπληάμεσλ ΙΚΑ - ΔΤΑΜ θαη πξώελ ΤΑΠ - ΟΤΔ  

 

• Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα Λνγαξηαζκνύ Αγξνηηθήο 

Δζηίαο (ΛΑΔ) αξκνδηόηεηαο ΟΓΑ θαη δηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ, 

κέζσ εληαίνπ ειεθηξνληθνύ εληύπνπ αίηεζεο, γηα ηηο αθόινπζεο παξνρέο (ε  
ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ  ζπκκεηνρήο  ησλ  δηθαηνύρσλ  ζα  μεθηλήζεη ζηηο  

27 Μαΐνπ 2014 θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηηο 20 Ινπλίνπ 2014): 

 

α. Πξόγξακκα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ 

β. Πξόγξακκα ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ 

γ. Πξόγξακκα εθδξνκώλ 
δ. Πξόγξακκα δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ 

ε. Πξόγξακκα δσξεάλ παξνρήο δειηίσλ εηζηηεξίσλ ζεάηξσλ 

 

«Τα ΚΔΠ είλαη έλαο ζεζκόο θαηαμησκέλνο ζηε ζπλείδεζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Σηόρνο καο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ λα γίλεηαη γηα 

πεξηζζόηεξεο αθόκα ππεξεζίεο, πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά. Η 
online ζύλδεζε ησλ ΚΔΠ κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο κε κία κόλν αίηεζε, 

κε κία κόλν επίζθεςε, γξήγνξα θαη ρσξίο ηαιαηπσξία», δήισζε ζρεηηθά ν 



Υπνπξγόο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο. 

 

Σηε λέα επνρή γηα ηα ΚΔΠ, νη πνιίηεο κπνξνύλ ήδε λα ιακβάλνπλ, απιά 
θαη άκεζα: 

 

• Πηζηνπνηεηηθά Γεκνηνινγίνπ: 

- Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

- Βεβαίσζε γέλλεζεο 

- Βεβαίσζε ηζαγέλεηαο 
- Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο εηδηθά γηα ηνλ ΟΓΑ 

• Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ησλ αξκόδησλ ΓΟΥ 

• Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαη βεβαίσζε νηθνδνκνηερληθνύ έξγνπ ηνπ 

ΙΚΑ 

• Βεβαίσζε απνδνρώλ ζπληάμεσλ θαη εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηνπ 

ΝΑΤ 


