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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
1. Θεσμικό πλαίσιο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε
με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013, με την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013)και
την παρ.2 του άρθρου 65 του ν. 4170/2013.
β) οιν πουργικ Απόφαση αριθμ. 27/οικ.15239/645/2013 ( Ε 1227 ) όπως τροποποι θηκε
και ισχύει.
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον
αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μ να
για κάθε τέκνο.
αταβάλλεται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού
λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
ημερολογιακού τριμ νου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
 Από 1-1-2013, για τέκνα που γενν θηκαν μέχρι 31-12-2012 και
 Από την 1η του μ να του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γενν θηκαν
γεννηθούν εντός του έτους 2013 .

θα

2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:
α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40).
β) οιν πουργικ Απόφαση αριθμ. 27/οικ.15239/645/2013 ( Ε 1227 ) όπως τροποποι θηκε
και ισχύει.
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα
πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
αταβάλλεται ανά τρίμηνο κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολ του ενιαίου επιδόματος
στ ριξης τέκνων.
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1. Η ηλεκτρονικ υποβολ του εντύπου Ε1 λωσης ορολογίας Εισοδ ματος από τον υπόχρεο
της οικογένειας.
2. Η συμπλ ρωση και υποβολ του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – λωσης για την
χορ γηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet.
3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε
ανώτερο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας αναγνωρισμένο του εξωτερικού σε
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Ινστιτούτο Επαγγελματικ ς ατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο
φοίτησ ς τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολ ς και σε καμία περίπτωση
πέραν της συμπλ ρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο
έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστικ ευθύνη διατροφ ς
τους και ο/η πρώην σύζυγος –άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα
ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά
όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
5. Εισοδηματικό κριτήριο:
α) Για την καταβολ του ενιαίου επιδόματος στ ριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των
εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματικ
κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας
γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει
στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετ σιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με
την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στ ριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του
ισοδύναμου εισοδ ματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξ ς:
(α) Έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλ ρες επίδομα,
(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα
2/3 του επιδόματος και
(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που
λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Για τον υπολογισμό της εισοδηματικ ς κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
λίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματικ κατηγορία :
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μ να.
Μονογονεϊκ οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
λίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματικ κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μ να.
β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε
χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για
κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
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