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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ   

ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ) 
Απόφαση  1017/2010  Μ. Π. Αθηνών 
Δ/ση:  Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα    Κιν. 6949594846     

Ταχυδρομική Δ/νση :  Αθηνάς 67 –Νέα Δημητριάδα,                                  
Βόλος,  ΤΚ 38222                                                          

Πληροφορίες:                                                                                       

Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, τηλ:  6974060758                                       

Βακουφτσή Κερασίνα, Γ. Γραμματέας, τηλ: 6949594846                       

Ε Mail: οpotte@gmail.com     Blog: opotte.blogspot.com 

    Αθήνα:  14-1-2020 

                                                                                                              Αρ. Πρωτ: 216 

                     Προς  

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

  1.-  Υπουργό  κ. Ιωάννη  Βρούτση  

  2.-  Υφυπουργό κ. Παναγιώτη  Μηταράκη 

  3.- Υφυπουργό κα Δόμνα  Μιχαηλίδου  

ΘΕΜΑ :  «Διαβούλευση στο Σ.Ν  : Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» 

Αξιότιμοι,  

σας αποστέλλουμε τις προτάσεις – διορθώσεις της Ομοσπονδίας Τριτέκνων -  ΟΠΟΤΤΕ που 

αφορούν τα άρθρα 4 , 5 , 13 και 28 . 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

Οι προτάσεις μας συνυπολογίζουν την οικονομική κατάσταση των οικογενειών και 

προτείνουμε αναδιαμόρφωση της οικονομικής κλίμακας κάθε κατηγορίας και του 

ισοδυνάμου όπως προτείνεται .Η επιβάρυνση ανά εισοδηματική κατηγορία για τον 

κρατικό προϋπολογισμό είναι μικρή  , η οικονομική ανακούφιση όμως για την  κάθε 

οικογένεια  είναι σημαντική , για όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί .Οι 

επιπλέων εισοδηματικές ομάδες που προτείνουμε να είναι ωφελημένες , είναι 

αυτές που είχαν κοπεί από τον προηγούμενο νόμο . Από κοινού τότε η ΟΠΟΤΤΕ και 

εσείς  σαν αντιπολίτευση στις συναντήσεις μας , αλλά και οι παρεμβάσεις σας στον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο είχαμε θεωρήσει ότι αδικούνται  όσοι έχασαν από τις 

ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης . 

Σημαντικές επισημάνσεις : 

1) Στην λογική άμεσων μέτρων (μέσα στα άλλα μέτρα που χρειάζονται ) για την 

Δημογραφική Πολιτική προτείνουμε –σε ξεχωριστό άρθρο- την επαναφορά 

του δημογραφικού επιδόματος των 500 ευρώ ανά παιδί, όπως ίσχυε και 
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παλιότερα, με εισοδηματικά κριτήρια. Θυμίζουμε πως και εμείς και εσείς 

είχαμε αντιδράσει στην παράλογη απόφαση να καταργηθεί. 

2) Θεωρούμε πως επιβάλλεται η δραστική αναπροσαρμογή προς τα επάνω των 

εισοδηματικών κριτηρίων για το ΚΕΑ, στα όρια του επιπέδου φτώχειας όπως 

επιστημονικά έχει οριστεί. 

3) Αναμένουμε συνάντηση όπου θα έχουμε την δυνατότητα άμεσης 

τεκμηρίωσης των θέσεων μας 

Συνοπτική παρουσίαση των παρεμβάσεων μας :  

Άρθρο 13 παράγραφος 3 ,  να   προστεθούν ότι δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται , 

το οικογενειακό  επίδομα παιδιού . 

Με κοινωνικά και παιδαγωγικά κριτήρια προτείνουμε βελτιωμένη αναδιατύπωση 

του Άρθρου 13 Παράγραφος 17 . 

Άρθρο 28 :  Με την ίδια  λογική προτείνουμε και τις αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις  

και για το Κ.Ε.Α . 

Με κίτρινο παραθέτουμε τις διορθώσεις πάνω στο Σ.Ν και παραθέτουμε όπως 

διαμορφώνετε και τον πίνακα οικογενειακών επιδομάτων με βάση την πρόταση μας 

. 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΟΤΤΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ ΤΕΚΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

0 € 12.000 € 1 70 € 840 € 

12.001 € 20.000 € 1 42 € 504 € 

20.001 € 30.000 € 1 28 € 336 € 

0 € 15.000 € 2 140 € 1.680 € 

15.001 € 25.000 € 2 84 € 1.008 € 

25.001 € 27.500 € 2 56 € 672 € 

0 € 18.000 € 3 280 € 3.360 € 

18.001 € 30.000 € 3 168 € 2.016 € 

30.001 € 45.000 € 3 112 € 1.344 € 

          

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΑΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
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ΕΤΗΣΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ ΤΕΚΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

0 € 9.000 € 1 70 € 840 € 

9.001 € 15.000 € 1 42 € 504 € 

15.001 € 22.500 € 1 28 € 336 € 

0 € 12.000 € 2 140 € 1.680 € 

12.001 € 18.000 € 2 84 € 1.008 € 

18.001 € 30.000 € 2 56 € 672 € 

0 € 15.000 € 3 280 € 3.360 € 

15.001 € 22.500 € 3 168 € 2.016 € 

22.501 € 37.500 € 3 112 € 1.344 € 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Επίδομα γέννησης 

 

Άρθρο 1 

Χορήγηση επιδόματος γέννησης 

 

1. Από 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για 

κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου.  

 

2. Δικαιούχος του επιδόματος είναι η διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μητέρα 

του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες της 

παραγράφου 1 του Άρθρου 7. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας 

εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα 

στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του. Σε κάθε 

περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 

ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού. 

 

3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, 

το επίδομα δεν χορηγείται πριν την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, ως τέτοια 

νοείται δε και η απόφαση, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στο πλαίσιο 

ζητηθείσας προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

 

Άρθρο 2 

Υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων 

 

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά: α) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος 

του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή β) στην εφαρμογή του 

διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης για το επίδομα γέννησης. 

 

2. Κατόπιν της αποδοχής της σχετικής αίτησης, το επίδομα καταβάλλεται στους 

δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000,00) ευρώ έκαστη.  

 

Άρθρο 3 

Χορήγηση επιδόματος βάσει του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος 

 

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό 

εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή 

τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, 

μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων  

που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, 

διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας. 

 

Άρθρο 4 

Κλίμακα ισοδυναμίας 

 

1. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, προκύπτει από το 

σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:  

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1 

β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2 

γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/2 

 

2. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 

και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/2. Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος 

νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το 

οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, 

εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.  

 

 

Άρθρο 5 

Όριο ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος 

 

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν 

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (45.000,00) ευρώ.  

 

Άρθρο 6 

Έλεγχος κριτηρίων- Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

 

1. Η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου και η μονιμότητα της διαμονής στην Ελλάδα, 

προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ή του δικαιούχου για το 

προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος, καθώς και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου. 
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2. Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον 

υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η πλήρωση τoυ εισοδηματικού 

κριτηρίου προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες Πράξεις 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου αμφοτέρων των συζύγων ή μερών του συμφώνου 

συμβίωσης. 

 

3. Αν η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβληθεί σε ημερομηνία που προηγείται 

της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού 

έτους που προηγείται του έτους της γέννησης και εφόσον η δήλωση αυτή  δεν έχει ήδη 

υποβληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση του επιδόματος 

ελέγχεται η δήλωση και η βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού 

Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του 

προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους. 

 

Άρθρο 7 

Κατηγορίες δικαιούχων 

 

1. Το επίδομα γέννησης χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η 

μητέρα τους ή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του  Άρθρου 1, ο πατέρας τους ή το έτερο πρόσωπο, που ασκεί την 

επιμέλειά τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:  

α) Έλληνα πολίτη, 

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,  

γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας, 

ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 

δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που 

γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται 

εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει 

νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν. 

 

2. Το επί δωδεκαετία μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών 

της περίπτωσης ε΄ της προηγούμενης παραγράφου αποδεικνύεται από την υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο 

φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη 

φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη. Ως υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο φορολογικό έτος και εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη του έτους, εντός 

του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης για το εισόδημα 

παρελθόντος φορολογικού έτους. 

 

Άρθρο 8 

Συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του πατέρα 
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Δικαιούχος του επιδόματος είναι και η μητέρα, η οποία, καίτοι δεν ανήκει σε κάποια από 

τις κατηγορίες δικαιούχων της παραγράφου 1 του Άρθρου 7, διαμένει νόμιμα και μόνιμα 

στη χώρα επειδή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες της ανωτέρω 

παραγράφου. 

 

Άρθρο 9 

Χορήγηση από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

«ΟΠΕΚΑ» 

 

Το επίδομα γέννησης χορηγείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

 

Άρθρο 10 

Απαλλαγή από φόρους – Ακατάσχετο επιδόματος 

 

Το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από 

κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν 

κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των 

τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά 

ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα 

και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.  

 

Άρθρο 11 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία 

υποβολής της αίτησης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ελέγχου 

των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους, η 

διαδικασία έγκρισης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, 

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των 

διατάξεων του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου. Με την υπουργική απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου δύναται να εξουσιοδοτείται η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του 

Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει τεχνικά 

και λεπτομερειακά θέματα που άπτονται της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος 

γέννησης. 

 

Άρθρο 12 

Πιστώσεις προϋπολογισμού 

 

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του παρόντος και της 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
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υπουργικής απόφασης του  Άρθρου 11 εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο σκοπό επιχορηγεί τον 

Οργανισμό Παροχών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 13 

Τροποποίηση του Άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)  

 

Η παράγραφος 11 του  Άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και προστίθεται 

παράγραφος 17 στο ίδιο Άρθρο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 214 

1. Θεσπίζεται επίδομα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με την παράγραφο 

15 επιδόματα. 

2. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων 

τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου 

οικογενειακού εισοδήματος. 

3. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, 

εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την 

αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση,  εξαιρούμενων των επιδομάτων που δεν 

προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο 

με την κλίμακα ισοδυναμίας και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη 

προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως 

επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται 

με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή 

τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. 

4. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος  Άρθρου, προκύπτει από το 

σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:  

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1, 

β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2, 

γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/2. 

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και 

κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/2. 

5. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες 

ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: 

α) πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,  

β) δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ, 

γ) τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 

15.000) ευρώ. 

6. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την 

κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
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Για την πρώτη κατηγορία: 

α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,  

γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο 

πέραν του τρίτου. 

Για τη δεύτερη κατηγορία: 

α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,  

γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο 

πέραν του τρίτου. 

Για την τρίτη κατηγορία: 

α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,  

β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,  

γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν 

του τρίτου. 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας ισοδύναμου 

οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο 

εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

8. Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επιδόματος παιδιού νοούνται τα τέκνα 

προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν 

υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. 

Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό 

έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής 

τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, 

λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό 

τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και 

των δύο γονέων. 

9. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του 

και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε 

όποιον έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, 

προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, σε όποιον έχει την κύρια ευθύνη διατροφής. Μέχρι την 

έκδοση δικαστικής απόφασης επιμέλειας, το επίδομα χορηγείται στο γονέα που έχει την 

κύρια ευθύνη διατροφής, όπως αυτό προκύπτει από κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων.  

10. Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατόπιν 

αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται: α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της 

αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής 

της αίτησης, β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα 

γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης, γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 

έτους εγγραφής τους σε σχολή της παραγράφου 8 του παρόντος, για φοιτητές ή 

σπουδαστές. Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην 

παράγραφο 8, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η 

Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η 
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λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. 

11. Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον, με 

εξαίρεση την περίπτωση η΄, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα 

τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από 

την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή εφόσον 

οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία 

εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα: 

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,  

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Ειδικό Δελτίο 

Ταυτότητας Ομογενούς, 

γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,  

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία 

και Λιχτενστάιν) και πολίτες της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας που διαμένουν μόνιμα στην 

Ελλάδα, 

ε) υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδων, στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς 

πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων στ΄ 

και η΄ του Άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), 

στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις 

διατάξεις του ν. 139/1975 (Α΄ 176), 

ζ) πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Άρθρου 28 προεδρικού 

διατάγματος 114/2010 (Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 19Α του ν. 

4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν, η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και 

μόνιμα στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατηγορία πολιτών το επίδομα χορηγείται εφόσον 

διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν 

από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν 

υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως 

εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα.  

Το μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των ανωτέρω κατηγοριών πολιτών 

αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθ’ έκαστο 

φορολογικό έτος. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο 

φορολογικό έτος και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι η τυχόν 

μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή 

δήλωσης για το εισόδημα παρελθόντος φορολογικού έτους.  

12. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του  

Άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α`152) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή 

τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό 

πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.  

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής 

του επιδόματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 

παρόντος. 

14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/960
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/587
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο 

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α`222) και το 

Άρθρο 40 του ν. 4141/2013 (Α`81) παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

όσον αφορά στη χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάμενων επιδομάτων. Οι κατ` 

εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση με την οποία 

ρυθμίζεται η καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το επίδομα παιδιού του 

παρόντος, καταργούνται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής 

υπουργικής απόφασης της παραγράφου 13. 

16. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από την 1.1.2018. 

17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής 

του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός 

της εγγραφής του σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του,  η οποία θεωρείται 

ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη 

λόγω του αριθμού των απουσιών του ,μετά από συνεργασία και σύμφωνη γνώμη με τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες Κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή με   

έλεγχο με κοινωνικά και παιδαγωγικά κριτήρια. Με την κοινή υπουργική απόφαση της 

παραγράφου 13 ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 

2020-2021». 

Άρθρο 28 – Τροποποίηση της με αριθμό Δ13/οικ./33475/1935 κοινής υπουργικής 

απόφασης ( Β’ 2281) 

Στο άρθρο 3 της με αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής 

ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των 

προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ( Β’ 

2281) προστίθεται παράγραφος 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 3 

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα 

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα 

εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής: 

1. Εισοδηματικά κριτήρια 

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης 

στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.  
Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο 
μέλος  1.800€ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/504
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Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή 
οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.300€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.800€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 3.300€ 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα 

μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.800€ 
Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του 
νοικοκυριού. 

2. Περιουσιακά κριτήρια 
α. Ακίνητη περιουσία: 
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.  
β. Κινητή περιουσία: 

1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής 
Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο 

της, το ποσό των 6.000 ευρώ. 
2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, 
ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό 
των 14.400 ευρώ. 
Συγκεκριμένα: 

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/μετοχών. ομολόγων κ.τ.λ. 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο 
μέλος 7.200 
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό 

νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400 
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600 
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και 
τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000 
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και 

πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη  13.200 
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400 
 
γ. Περιουσιακό τεκμήριο: 

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία 
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως 

το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: 
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό  

επιτόκιο /100 
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Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο 
αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας 
εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: 

– Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας 
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.  
– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. 

– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό 
προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.  
3. Κριτήρια διαμονής 

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. 
4. Κριτήριο πραγματικής φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση  

Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό 
την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής 

φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να 
επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με απόφαση του Διοικητή 
του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε 

ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής της διάταξης του 
προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 

2020-2021, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων προϋποθέσεων και της διαδικασίας α) 
διαπίστωσης της μη πλήρωσης των ανωτέρω τιθέμενων προϋποθέσεων μέσω της 
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του επιδόματος και του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) διακοπής της χορήγησης του επιδόματος, γ) ανάκτησης της 
τυχόν αχρεώστητης καταβολής του και δ) εκ νέου υποβολής αίτησής για τη χορήγησή του. 
Από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της 

παρούσας απόφασης». 

                                  Διατελούμε με εκτίμηση                                                                                                                                                                                                      
.                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


