
4.1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
4.1.2. Γραφείο Εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών και προγραµµάτων κοινωνικής 
προστασίας 
 

1. Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου 

∆ικαιολογητικά 
Τηλέφωνο / 

Φαξ 
Παρατηρήσεις Χρόνος Απόκρισης 

• Αίτηση 

• Ταυτότητα / ∆ιαβατήριο 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό Ε1 

• Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 

• Αποδεικτικό κατοικίας 

(πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΚΟ 

πχ ∆ΕΗ κλπ) 

• Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

Φιλοξενούµενου- Φιλοξενούντος 

• Απόφαση ΚΕΠΑ 

  

2463350104, 

2463350162/ 

2463350149 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται. Η 

απόφαση χορηγείται στον ίδιο 

τον ενδιαφερόµενο ή από 

εκπρόσωπο (µε εξουσιοδότηση/ 

πληρεξούσιο/ απόφαση 

δικαστικής συµπαράστασης και 

στοιχεία ταυτότητας) 

Άµεσα 

2. Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (∆ΕΗ) 

∆ικαιολογητικά 
Τηλέφωνο / 

Φαξ 
Παρατηρήσεις Χρόνος Απόκρισης 

•  Αίτηση 

• Ταυτότητα/ ∆ιαβατήριο 

• Λογαριασµός ∆ΕΗ 

 2463350104, 

2463350162/ 

2463350149 

 Σε περίπτωση που ο/η 

αιτών/αιτούσα είναι έγγαµος/ -η 

απαιτείται και το ΑΦΜ του/της 

συζύγου 

 Άµεσα 

3. Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης   

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο https://www.keaprogram.gr/govnr/Home/Contact 

Πληροφορίες 
Τηλέφωνο / 

Φαξ 
Παρατηρήσεις Χρόνος Απόκρισης 

• Έντυπο συναίνεσης 

υπογεγραµµένο από όλα τα 

ενήλικα µέλη του νοικοκυριού µε 

θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους (διατίθεται στα 

ΚΕΠ, στην Κοινωνική Υπηρεσία 

και στην ιστοσελίδα 

www.keaprogram.gr) 

• Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας 

 2463350104,

2463350162/ 

2463350149 
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01-2017 

 Άµεσα 



του αιτούντα/ της αιτούσας ή 

∆ιαβατήριο και άδειας διαµονής 

σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης 

αιτήµατος ανανέωσης της 

• Αριθµός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ (εάν 

υπάρχουν) όλων των µελών του 

νοικοκυριού και των 

φιλοξενούµενων (για δική σας 

διευκόλυνση να προσκοµίσετε το 

έντυπο Ε1 του υπόχρεου καθώς 

και των φιλοξενούµενων µελών 

του νοικοκυριού. Για την ακίνητη 

περιουσία σας θα βρείτε τα 

απαραίτητα στοιχεία στο 

τελευταίο εκκαθαριστικό 

ΕΝΦΙΑ). 

• Λογαριασµός ∆ΕΗ 

• Αριθµό τραπεζικού λογαριασµού 

IBAN στον οποίο ο αιτών/ η 

αιτούσα είναι δικαιούχος ή 

συνδικαιούχος 

• e-mail και αριθµό κινητού 

τηλεφώνου 

• Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ 

(εάν υπάρχει) 

• Αποδεικτικά µισθοδοσίας, 

επιδόµατος ανεργίας 

• Βεβαίωση ανεργίας 

 

Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

απαιτείται σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας. 

4. Εποπτεία και έγκριση του προϋπολογισµού των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων 

 

∆ικαιολογητικά 
Τηλέφωνο / 

Φαξ 
Παρατηρήσεις Χρόνος Απόκρισης 



• Αίτηση  

• Αίτηση Θεώρησης 

 

2463350104,

2463350162/ 

2463350149 

 
Μετά την 

συνεδρίαση της 

επιτροπής 

Νοµοθεσία 
1. Ν. 281/1914 όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171/τ.Α’/25.06.1914 περί «Νόµος 281 περί Σωµατείων» 
2. Ν.6253/1934 όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 280/τ.Α’/30.08.1934 περί «Περί τρόπου λογοδοσίας επί 

διαχειρίσεως Ταµείου Εποικισµού και εκδόσεως ενταλµάτων και χρεωτικών τίτλων υπό Νοµικών Προσώπων» 
3. Ν.∆. 1773/1942 όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 238/τ.Α’/18.09.1942 περί «Περί Οργανώσεως της Υπηρεσίας 

Επιθεωρήσεως του Υπουργείου Εθν. Πρόνοιας» 
4. Υ.Α. 53140/4672/1948 όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 78/τ.Β’/17.05.1948 περί «Περί υποχρεωτικής 

θεωρήσεως των διπλοτύπων εισπράξεων των Υπηρεσιών Κοιν. Πρόνοιας και των Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων 
εν γένει» 

5. Υ.Α. Γ14/3179/1966 όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 654/τ.Β’/09.11.1966 περί «Περί υποχρεωτικής 
θεωρήσεως των γραµµατίων εισπράξεων των Υπηρεσιών Υπουργείου Υγιεινής και υπό την εποπτεία αυτού 
τελούντων Ιδρυµάτων και Συλλόγων εν γένει» 

6. Ν.∆. 795/1971, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1/τ.Α’/01.01.1971 «Περί Σωµατείων και Ενώσεων» 
7. Ν.1111/1972, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 23/τ.Α’/11.02.1972 «Περί Φιλανθρωπικών Σωµατείων» 
8. Π.∆. 465/1984, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 168/τ.Α’/01.11.1984 περί «Μεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Νοµάρχες» 

5.  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 

βρεφονηπιακών σταθµών, και άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας 

ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) 

∆ικαιολογητικά 
Τηλέφωνο / 

Φαξ 
Παρατηρήσεις Χρόνος Απόκρισης 

•  Αίτηση Άδειας Ίδρυσης και 

Λειτουργίας 

• Αίτηση θεώρησης Σχεδίων 

• Αίτηση Τροποποίησης 

 2463350162/ 

2463350149 
 

Μετά την 

συνεδρίαση της 

επιτροπής 

Νοµοθεσία 

1. Υπουργική Απόφαση ∆22/οικ.11828/293, όπως αυτή δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/04.04.2017, που αφορά 

στον «Καθορισµό προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής 

και ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και 

νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου, κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα».  

2. Υπ’ αριθ. Π2β/οικ.2808/1997 Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ 645/τ.Β΄/31.07.1997, 

που αφορά στις «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και 

∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) 

από φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα».  

3. Υπ’ αριθ. Γ2β/οικ.1570 Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ 749/τ.Β΄/19.05.1999, που 

αφορά στην τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 «Προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.∆. (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και 

νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα» (ΦΕΚ645/τ.Β΄/31.07.1997)  



 

4. Υπ’ αριθ. Π1β/οικ.4014/11.10.2000 Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ 1316/τ.Β΄/2000, 

που αφορά στη «Συµπλήρωση του άρθρου 8, της παραγράφου 2 της υπ’ αριθ. Π2β/οικ.2808/1997 Υπουργικής 

Απόφασης, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ 645/τ.Β΄/31.07.1997, που αφορά στις «Προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών-

Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου, 

κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα».  

5. Υπ’ αριθ. Π1β/οικ.4959/13.11.2000 Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως αυτή περιγράφεται στο ΦΕΚ 

1516/τ.Β΄/14.12.2000 και αφορά τις «διορθώσεις σφαλµάτων» της υπ’ αριθ. Π1β/οικ.4014/11.10.2000 

Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ 1316/2000.  

6. Υπ’ αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.98284 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1653/τ.Β΄/20.10.2004, 

που αφορά στην τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 «Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.∆. (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών 

και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα» (ΦΕΚ645/τ.Β΄/31.07.1997) 

 

 


