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την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευ-
ταίας 10ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή των 
γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρε-
οι φορολογικής δήλωσης. Οµως, επειδή η ηλε-
κτρονική υποβολή τους ξεκίνησε το 2012 ου-
σιαστικά, εµπράκτως θα αποδεικνύεται για τα 
προηγούµενα οκτώ έτη η παραµονή και σταδι-
ακά θα φτάσει το 2022 τη δεκαετία. Το επίδο-
µα γέννησης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε 
συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς 
το ∆ηµόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύµατα και 
δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για 
την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινω-
νικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Πέρα από το 
επίδοµα γέννησης, από τον Ιανουάριο αυξάνε-
ται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κά-
θε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθ-
µού, ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους µε 5 παι-
διά και άνω δεν ισχύει η µείωση των 20 ευρώ 
για κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήµατός 
τους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδηµα 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Ακόµη, µειώνεται 
ο ΦΠΑ από το 24% στο 13% των ειδών βρεφι-
κής ηλικίας και παιδικών καθισµάτων. Συνολι-
κά, στον Προϋπολογισµό του 2020 έχουν εγ-
γραφεί 125 εκατ. ευρώ. 

Επίδοµα παιδιού 
Αυξάνεται και για τη λήψη του επιδόµατος παι-
διού η παραµονή µόνιµα και νόµιµα στη χώ-
ρα από 5 έτη που είναι σήµερα σε 10 για πολί-
τες τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της εφαρµογής 
ενιαίων κανόνων χορήγησης όλων των προνοι-
ακών επιδοµάτων. Ωστόσο, για τους πολίτες τρί-
των χωρών που διαµένουν στη χώρα ήδη πέντε 
χρόνια και έλαβαν το επίδοµα το 2019, θα τεθεί 
σε ισχύ µια µεταβατική περίοδος και θα συνε-
χίσουν να λαµβάνουν κανονικά το επίδοµα και 
φέτος, εφόσον πληρούν όλες τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις. Το επίδοµα θα µπορούν να λά-
βουν πλέον και οι πολίτες που είναι δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας. Απαραίτητη, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που θα κα-
τατεθεί στη Βουλή, θα είναι και η υποχρεωτική 
φοίτηση των παιδιών όσων οικογενειών λαµβά-
νουν το επίδοµα παιδιού. Το υπουργείο Εργασί-
ας θα ζητεί από το υπουργείο Παιδείας έγγρα-

νια, προκαλώντας δραµατικές αναταράξεις στην ελληνική οικο-
νοµία και κατά συνέπεια στο ασφαλιστικό, καθώς εκτιµάται πως 
µόνο εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου ζωής το σύστηµα 
θα επιβαρυνθεί κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρούσες αξίες. Σύµ-
φωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθµός αύξησης των γεννήσε-
ων είναι µικρότερος από τον ρυθµό µείωσης των θανάτων. Οι 
γεννήσεις την τελευταία δεκαετία είναι λιγότερες από τους θα-
νάτους. Συγκεκριµένα, το 2018 οι γεννήσεις ήταν 86.440 και οι 
θάνατοι 120.297, ενώ το 2010 οι γεννήσεις ήταν 114.766 και 
οι θάνατοι 109.084. 

Κριτήρια 
Τα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος σύµ-
φωνα µε το νοµοσχέδιο είναι: 

 40.000 ευρώ εισόδηµα µεικτά τον χρόνο για µονογονεϊκή 
οικογένεια. 

 60.000 ευρώ εισόδηµα µεικτά τον χρόνο για ζευγάρι. 
Το ποσό των 60.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ 

(1/4 των 40.000 ευρώ που αποτελούν την εισοδηµατική βάση) 
για κάθε επιπλέον τέκνο που προϋπάρχει στην οικογένεια. Για 
παράδειγµα, το όριο φτάνει τα 70.000 ευρώ µεικτά ετησίως για 
ένα ζευγάρι που έχει ήδη ένα τέκνο. 

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά τη 10ετή παραµονή µόνιµα 
και νόµιµα στη χώρα των δικαιούχων για τη λήψη του επιδόµα-
τος. Το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι θέτει ως όριο τα 10 
χρόνια, προκειµένου οι δικαιούχοι των επιδοµάτων να έχουν 
βιοτικό δεσµό µε τη χώρα. Το επίδοµα θα µπορούν να λά-
βουν οµογενείς, Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες του Ευρωπα-
ϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), δικαιούχοι διεθνούς προ-
στασίας, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, αλλά και πο-
λίτες τρίτων χωρών. Ο έλεγχος διαµονής του δικαιούχου 
και των εξαρτώµενων τέκνων του γίνεται αποκλειστικά από 

φο που θα αποδεικνύει όχι µόνο ότι φοιτούν τα 
παιδιά στη βασική εκπαίδευση -δηµοτικό, γυ-
µνάσιο και λύκειο-, αλλά και ότι περνούν στην 
επόµενη τάξη και δεν µένουν στην ίδια λόγω 
του αυξηµένου αριθµού απουσιών. 

Επίδοµα στέγασης 
Στην αύξηση του διαστήµατος παραµονής στη 
χώρα από 5 έτη που είναι σήµερα σε 10 και 
για τη λήψη του επιδόµατος στέγασης προχω-
ρά το υπουργείο Εργασίας για πολίτες τρίτων 
χωρών. Ωστόσο, γι’ αυτούς που διαµένουν 
στη χώρα ήδη πέντε χρόνια και έλαβαν το επί-
δοµα το 2019, εξετάζεται εάν θα τεθεί σε ισχύ 
µια µεταβατική περίοδος και θα συνεχίσουν να 
λαµβάνουν κανονικά το επίδοµα και φέτος. Με 
υπουργική απόφαση θα ενεργοποιηθεί ο προη-
γούµενος νόµος που προβλέπει ότι για την κατα-
βολή του επιδόµατος ενοικίου από την έναρξη 
της νέας χρονιάς θα απαιτηθεί η υποχρεωτική 
αναγραφή του ονόµατος του ενοικιαστή στον 
λογαριασµό της ∆ΕΗ για να συνεχίσει να λαµ-
βάνει το συγκεκριµένο επίδοµα. Το κόστος για 
την αλλαγή του ονόµατος στον λογαριασµό της 
∆ΕΗ υπολογίζεται µε βάση τα τετραγωνικά του 
σπιτιού και το είδος της παροχής του ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Ακόµη, θα ζητηθεί και η διασύνδεση 
των µηχανισµών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) µε τους µηχανισµούς της 
∆ΕΗ, προκειµένου να εξακριβώνεται η (µία και 
µοναδική) µόνιµη κατοικία των δικαιούχων του 
επιδόµατος στέγασης. Στόχος είναι να αποτρα-
πούν τα φαινόµενα δήλωσης πολλαπλών κατοι-
κιών από έναν και µόνο δικαιούχο που είχε τη 
δυνατότητα να εισπράξει πολλές φορές το επί-
δοµα στέγασης.

Επίδοµα ορεινών περιοχών 
Με το νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι το επίδοµα 
πλέον είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Στη 
συνέχεια θα βγει η Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση για την καταβολή του επιδόµατος ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών σε 5.400 δικαιού-
χους που περιµένουν εδώ και έναν χρόνο να 
τους καταβληθεί το επίδοµα του 2018 και θα 
ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων µέσω ΚΕΠ για 
την καταβολή των επιδοµάτων για το 2019. Το 
επίδοµα αυτό δίνεται άπαξ µια φορά τον χρό-
νο και το ποσό ξεκινάει από τα 300 ευρώ και 
φτάνει τα 600 ευρώ. Για τα οικογενειακά επι-
δόµατα προϋπολογίζονται το 2020 961 εκατ. 
ευρώ ενώ για το στεγαστικό επίδοµα 314 εκατ. 
ευρώ. Σηµαντική αύξηση 170 εκατοµµυρίων 
παρατηρείται στις δαπάνες για το Κοινωνικό 
Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το οποίο µετονοµάζε-
ται σε Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, φτάνο-
ντας περίπου το 1 δισ. ευρώ. Πέρα από τις πα-
ραµετρικές αλλαγές, η υφυπουργός ∆. Μιχα-
ηλίδου δροµολογεί και την πλήρη καταγραφή 
όλων των δικαιούχων που λαµβάνουν οποιασ-
δήποτε µορφής επιδόµατα σε ένα ενιαίο µη-
τρώο, ώστε να υπάρχει για πρώτη φορά κατα-
γεγραµµένο για κάθε δικαιούχο το µηνιαίο ει-
σόδηµά του από επιδόµατα. 

Στήριξη δοµών πρόνοιας 
Πέρα από τις αλλαγές στη λήψη των επιδοµά-
των, δροµολογείται η δηµοσίευση της προκή-
ρυξης για το µόνιµο προσωπικό στους φορείς 
πρόνοιας και -ενόψει αυτού- παγώνει η κινητι-
κότητα στους εν λόγω φορείς. Το επόµενο δι-
άστηµα λήγουν οι συµβάσεις 340 εργαζοµέ-
νων σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και σε άλ-
λα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µε απο-
τέλεσµα να επηρεάζεται η εύρυθµη λειτουρ-
γία τους. Με το νοµοσχέδιο θα δοθεί παρά-
ταση στην παραµονή τους, έως ότου τοποθε-
τηθούν οι προσωρινοί επιτυχόντες µέσω δια-
γωνισµού του ΑΣΕΠ στις απαιτούµενες θέσεις. 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γί-
νει έως τις 30 Ιουνίου του 2020, σύµφωνα µε 
το νοµοσχέδιο. 

δόσεις
Σε δύο δόσεις θα 
καταβάλλεται το 
επίδοµα γέννησης 
των 2.000 ευρώ. 
Η πρώτη δόση 
θα είναι 1.500 
ευρώ και θα 
καταβάλλεται 
µετά από αίτηση 
στον Οργανισµό 
Προνοιακών 
Επιδοµάτων 
και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ενώ 
η δεύτερη δόση θα 
δίνεται εντός του 
επόµενου 6µήνου 
από τη γέννηση 
του παιδιού

στέγαση
Στην αύξηση 
του διαστήµατος 
παραµονής στη 
χώρα από 5 
έτη που είναι 
σήµερα σε 10 
και για τη λήψη 
του επιδόµατος 
στέγασης προχωρά 
το υπουργείο 
Εργασίας

Ο υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
Γιάννης Βρούτσης


