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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ενηµερώνουµε  όλους τους δικαιούχους Προνοιακών και Κοινωνικών  Επιδοµάτων  ότι θα 
διεξαχθεί  απογράφη όλων των δικαιούχων  από τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης Πολιτών 
[Κ.Ε.Π] για  να τηρηθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενιαίο 
Μητρώο δικαιούχων  των παραπάνω  επιδοµάτων. 
Για την απογραφή ο δικαιούχος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του µπορεί να προσέλθει σε 
οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως µε ∆ήµο /Περιφέρεια από τους οποίους λαµβάνει το επίδοµα. 
 
Η απογράφη όπως τονίζεται στο υπ΄ αρ.  πρωτ. 1950/01/2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελεί υποχρέωση κάθε δικαιούχου και αυτό 
σηµαίνει  ότι : σε περίπτωση που  ο δικαιούχος δεν απογραφεί δεν θα συνεχίσει να 
λαµβάνει το επίδοµα που λαµβάνει µέχρι σήµερα. 
Η απογράφη  επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Εάν ο δικαιούχος κάνει ψευδή δήλωση 
στοιχείων συνεπάγεται ποινικό αδίκηµα. 
Μετά το τέλος της απογραφής ο δικαιούχος θα λάβει ένα κωδικό αριθµό απογραφής. 
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ 
1.-Βαριά Αναπηρίας  
2.-Βαριάς Νοητικής Υστέρησης [Β.Ν.Κ.] 
3.-Εγκεφαλικής Παράλυσης [Σπαστικών] 
4.-Κώφωσης [Κωφαλαλίας] 
5.-Κίνησης 
6.-Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασµένων Ανασφάλιστων 
7.-Παραπληγικών, Τετραπληγικών και ακρωτηριασµένων ασφαλισµένων ∆ηµοσίου 
8.-Συγγενούς αιµολυτικής αναιµίας/συγγενούς αιµορραγικής  διάθεσης Σ.Ε.Α.Α 
9.-Τυφλότητας 
10.-Νόσου Χάνσεν 
11.-Απροστάτευτων Ανηλίκων 
12.-Οµογενών 
13.-Στεγαστικής συνδροµής συνταξιούχων ΟΓΑ 
14.-∆ιατροφικό [νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων] 
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Η απογραφή θα  ξεκινήσει  την 1η Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια µέχρι τις  
16η   Μαρτίου 2012. 
 

Ηµεροµηνίες απογραφής δικαιούχων βάσει του αρχικού γράµµατος του επωνύµου τους 
ξεκινά: 
 

Από    Α   έως     Ι    , θα   γίνει    από     01.02.2012         µέχρι       15.02.2012 
 
Από    Κ   έως     Ο  , θα   γίνει     από     15.02.2012       µέχρι        29.02.2012 
 
Από    Π   έως     Ω  , θα  γίνει    από       01.03.2012       µέχρι       16.03.2012 
 

 
Έγγραφα που χρειάζεται να έχει ο δικαιούχος κατά  την ηµέρα της απογραφής  [στο 
Κ.Ε.Π] 
 
1.- Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά: 

Τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που χρειάζεται να έχει µαζί του ο δικαιούχος για την 
απογραφή του είναι τα ακόλουθα: 
1. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Ειδικό ∆ελτίο Οµογενούς ή ∆ιαβατήριο 
(αλλοδαποί-πολίτες κρατών µελών ΕΕ) ή Άδεια Παραµονής (αλλοδαποί πολίτες χωρών 
ΕΟΧ)  
2. Εκκαθαριστικό σηµείωµα έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ  
3. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί τον αριθµό ΑΜΚΑ.  
4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Λογαριασµού Πληρωµών Τραπέζης. 
5. Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήµου ή περιφέρειας ή νοµαρχίας σχετικά 
µε τη χορήγηση του    επιδόµατος  

6.-Απόκοµµα πληρωµής επιδόµατος από τα ΕΛΤΑ για όσους δικαιούχους το διαθέτουν 
και η οποία εκδόθηκε µέσα το 2011 
7.- Εάν ο δικαιούχος είναι ανήλικος, η απογραφή θα γίνει από τους γονείς, µε επίδειξη 
ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.  

8.-Εάν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στο ΚΕΠ αυτοπροσώπως κατά το διάστηµα 
της απογραφής, τότε η διαδικασία µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο που θα τον 
εκπροσωπήσει µε σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής. 
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