
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Καταβολή κοινωνικών παροχών για τον μήνα Απρίλιο 2022 
 

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, ενόψει των εορτών  του Πάσχα, οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
(ΥΔΕΠ) έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για ενωρίτερη καταβολή των δημοσίων 
βοηθημάτων, επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών, ως ακολούθως: 
 
Α. Παροχές που καταβάλλονται, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων  
 

Παροχή 
Ημερ. κατάθεσης στον τραπεζικό 

λογαριασμό του δικαιούχου 

Έκτακτα επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος (για όσους 
καταβάλλεται απευθείας με έμβασμα)  (ΥΚΕ) 

13.4.2022 (Τετάρτη) 

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΥΔΕΠ) 13.4.2022 (Τετάρτη) 

Μηνιαία επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος (για όσους 
καταβάλλεται απευθείας με έμβασμα) (ΥΚΕ) 

14.4.2022 (Πέμπτη) 

Επίδομα του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με 
Χαμηλά Εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
συμπληρωματικού επιδόματος (ΥΔΕΠ) 

14.4.2022 (Πέμπτη) 

Πασχαλινό Δώρο του Επιδόματος του Σχεδίου 
Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα 
(ΥΔΕΠ) 

14.4.2022 (Πέμπτη) 

Μηνιαίο Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες / πολύτεκνες 
οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των οποίων 
το εισόδημα τους κατά το έτος 2020 δεν είχε υπερβεί 
τις €39.000, και με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα 
τέκνα των οποίων το εισόδημα τους κατά το έτος 2020 
δεν είχε υπερβεί τις €49.000 (ΥΔΕΠ) 

14.4.2022 (Πέμπτη) 

Μηνιαίο Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας των 
οποίων το εισόδημα τους κατά το έτος 2020 δεν είχε 
υπερβεί τις €39.000  (ΥΔΕΠ) 

14.4.2022 (Πέμπτη) 

Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας στους 
δικαιούχους για το έτος 2021 (ΥΔΕΠ) 

14.4.2022 (Πέμπτη) 

Επίδομα εγκλωβισμένων (για όσους καταβάλλεται 
απευθείας με έμβασμα) (ΥΚΕ) 

19.4.2022 (Τρίτη) 

 
Β. Παροχές για τις οποίες εκδίδονται επιταγές 

  Τα έκτακτα επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 
13.4.2022 με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 15.4.2022.  

  Τα μηνιαία επιδόματα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 
14.4.2022 με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 18.4.2022.  

  Οι επιταγές για τους εγκλωβισμένους (ΥΚΕ) θα παραδοθούν στους δικαιούχους μέσω των 
Ηνωμένων Εθνών, στις 20.4.2022 (σε  συνεννόηση με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων).  

 
 
Σημειώνεται ότι, σε ότι αφορά τις επιταγές για τους Αιτητές Διεθνούς Προστασίας, θα ακολουθηθεί 
το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων μηνών και θα εκδοθούν κανονικά, δηλαδή περί τα τέλη 
του μήνα και όχι πριν την εορτή του Πάσχα. 
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