
Σ
τη θεσµοθέτηση για πρώτη φορά του επι-
δόµατος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για 
83.000 δικαιούχους προχωρά η κυβέρνη-

ση από την 1η Ιανουαρίου του 2020, µε στόχο 
την αντιµετώπιση του έντονου δηµογραφικού 
προβλήµατος. Η Realnews έχει στη διάθεσή της 
το νοµοσχέδιο που θα καταθέσουν στη Βουλή ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης και η υφυπουργός ∆όµνα Μι-
χαηλίδου, στο οποίο προβλέπεται ότι το επίδοµα 
θα καταβάλλεται από τον Οργανισµό Προνοιακών 
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε δύο 
δόσεις - η πρώτη των 1.500 ευρώ αµέσως µετά 
τη γέννηση του παιδιού και η δεύτερη εντός εξα-
µήνου. Το εισοδηµατικό όριο για τη λήψη του επι-
δόµατος για µια µονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται 
στα 40.000 ευρώ µεικτά ετησίως, για ζευγάρι στα 
60.000 ευρώ και το ποσό των 40.000 ευρώ προ-
σαυξάνεται κατά 1/4 για κάθε επιπλέον τέκνο που 
προϋπάρχει στην οικογένεια. Το επίδοµα γέννη-
σης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποια-
δήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται, ούτε συµψηφί-
ζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, 
ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν θα υπολο-
γίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοια-
κού χαρακτήρα. Ακόµη, στο νοµοσχέδιο προω-
θούνται αλλαγές στα επιδόµατα παιδιού και στέ-
γασης, µε αυστηροποίηση των κριτηρίων χορή-
γησής τους, καθώς πλέον θα απαιτείται η 10ετής 
παραµονή µόνιµα και νόµιµα στη χώρα για πολί-
τες τρίτων χωρών. Επίσης, προβλέπεται ότι το επί-
δοµα ορεινών περιοχών πλέον είναι αφορολόγη-

το και ακατάσχετο και δροµολογείται η δηµοσί-
ευση της προκήρυξης πρόσληψης µόνιµου προ-
σωπικού στους φορείς πρόνοιας. Με υπουργική 
απόφαση θα ενεργοποιηθεί ο προηγούµενος νό-
µος που προβλέπει ότι θα απαιτείται η υποχρεωτι-
κή αναγραφή του ονόµατος του ενοικιαστή στον 
λογαριασµό της ∆ΕΗ για να συνεχίσει να λαµβά-
νει το επίδοµα στέγασης.

«ΓΕΦΥΡΑ» ΜΕ 
ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ
Ο 33χρονος Μάικλ Κράτσιος, 
σύµβουλος του Ντόναλντ Τραµπ 
και επικεφαλής του Γραφείου 
Τεχνολογίας των ΗΠΑ, συναντήθηκε 
µε τον αρµόδιο υφυπουργό Ερευνας 
και Τεχνολογίας Χρίστο ∆ήµα και 
συµφώνησαν την ενίσχυση της 
συνεργασίας των δύο χωρών

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
Η υδροηλεκτρική μονάδα της ∆ΕΗ στον 
Αχελώο βρίσκεται στο μικροσκόπιο 
ισχυρών επενδυτών και το θέμα 
συζητείται στο παρασκήνιο, με δεδομένο 
ότι οι δανειστές ζητούν αντιστάθμισμα μετά 
την αποτυχία πώλησης των λιγνιτικών
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ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ
Τα κλειδιά της ανάπτυξης των 
υδατοδροµίων στους ιδιώτες 
επενδυτές δίνει το νέο θεσµικό 
πλαίσιο, το οποίο αναµένεται
να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο 
εντός του ∆εκεµβρίου. Ποιοι  
Ελληνες και ξένοι ενδιαφέρονται
να επενδύσουν στον κλάδο
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για τις προνοιακές παροχές γέννησης, στέγασης, τέκνων και ορεινών περιοχών

Η «R» αποκαλύπτει τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έρχεται άµεσα στη Βουλή 
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Το τελικό 
σχέδιο για

τα επιδόµατα

Ολα 
τα χρέη 

σε μία 
ρύθμιση

Ενιαία πλατφόρμα τακτοποίησης 
των οφειλών ιδιωτών και 
επιχειρήσεων σε εφορία, ταμεία, 
τράπεζες, δήμους και ∆ΕΗ ετοιμάζει 
το υπουργείο Οικονομικών. Πότε 
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία


