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  ΘΕΜΑ : « Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόµατος 
στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόµατος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες». 
  
  
Α. Σας πληροφορούµε ότι, µε τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (Α' 222 ), όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις  της παρ. 4β 
του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α' 18),  της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4144/2013 (Α'88) και της 
παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4170/2013 (Α' 163) και ισχύουν από 1-1-2013, θεσπίστηκε το ενιαίο 
επίδοµα στήριξης τέκνων. Το επίδοµα αυτό αντικατέστησε τα καταβαλλόµενα µέχρι τότε 
οικογενειακά επιδόµατα (επίδοµα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδοµα, εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ, 
επίδοµα τρίτεκνης οικογένειας), τα οποία καταργήθηκαν. Με τις ίδιες ως άνω διατάξεις 
καταργήθηκε και η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας. 
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 
1 αυτού αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4170/2013 (Α'163) θεσπίστηκε ειδικό 
επίδοµα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. 
 

1. Ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων. 
Θεσπίζεται για πρώτη φορά  επίδοµα και  για οικογένειες µε ένα ή δύο τέκνα.  
Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδοµα (εξαρτώµενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόµενα από 
γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της 
ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη µέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε 
ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Ελλάδας ή αναγνωρισµένο του εξωτερικού ή σε 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το επίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής 
τους, που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περίπτωση πέραν της 
συµπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. 
Επίσης, άγαµα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συµπληρώσει το 18ο αλλά όχι 
το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαµα τέκνα που 
αποτελούν ιδία οικογένεια 
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 µήνα 
για κάθε τέκνο.                                 
Για την καταβολή του  επιδόµατος   λαµβάνονται υπόψη ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων, η 
κλίµακα ισοδυναµίας, το ισοδύναµο εισόδηµα και η εισοδηµατική 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 ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα, που 
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αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα τρέχοντος οικονοµικού έτους, διαιρεµένο µε την κλίµακα 
ισοδυναµίας. 
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του 
ισοδύναµου εισοδήµατος σε τρεις εισοδηµατικές κατηγορίες, ως εξής: 
(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, που λαµβάνουν το πλήρες 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.                                                                                                                                                      
 
Παραδείγµατα: 
Οικογένεια (δυο γονείς) µε δύο εξαρτώµενα τέκνα και εισόδηµα 16.000 ευρώ. 
Κλίµακα ισοδυναµίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666 
Ισοδύναµο εισόδηµα :  16.000/1,666 = 9.604 
Εισοδηµατική κατηγορία : Β 
Οικογενειακό επίδοµα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το µήνα. 
 
Μονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο και εισόδηµα 6.000 ευρώ. 
Κλίµακα ισοδυναµίας :  1 + 1/6= 1,166 
Ισοδύναµο εισόδηµα : 6.000 /1,166 = 5.143 
Εισοδηµατική κατηγορία : Α 
Οικογενειακό επίδοµα: 40 ευρώ το µήνα. 
                                                                                 
Για το τρέχον έτος το επίδοµα χορηγείται: 
- Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν µέχρι 31-12-2012 και 
- Από την 1η του µήνα του επόµενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα 
γεννηθούν εντός του έτους 2013. 
 
2. Ειδικό επίδοµα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.  
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε οικογένειες µε τρία και άνω εξαρτώµενα τέκνα, όπως αυτά 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο για το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, και το ποσό του 
ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο. Για τις οικογένειες µε τρία τέκνα το 
επίδοµα καταβάλλεται  εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα πέντε 
χιλιάδες (45.000) ευρώ.  Το εισοδηµατικό αυτό όριο προσαυξάνεται 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. 
 
Β. Προϋποθέσεις χορήγησης των επιδοµάτων (εκτός του εισοδηµατικού κριτηρίου). 
α) Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαµένει µόνιµα και 
συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώµενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα. 
β) Το ειδικό επίδοµα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος 
κατοικεί ή διαµένει µόνιµα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην 
Ελλάδα και τα εξαρτώµενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα. 
                                                                                                                                                
Γ. Κατηγορίες δικαιούχων προσώπων.    
 ∆ικαιούχοι των επιδοµάτων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: 
α) Έλληνες πολίτες. 
β) Οµογενείς αλλοδαποί. 
γ) Πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
δ) Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία 
και Λιχτενστάιν ), καθώς και Ελβετοί πολίτες. 
ε) Αναγνωρισµένοι πρόσφυγες (ν.δ. 3989/1959, α.ν.389/1968). 
στ) Ανιθαγενείς  (ν.139/1975). 
ζ) ∆ικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος.   
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η) Πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν  νόµιµα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής 
υπηκοότητας. 
 
∆. ∆ιαδικασία χορήγησης και καταβολής των επιδοµάτων – Αρµόδιες υπηρεσίες.                                                                                                
Η διαδικασία χορήγησης και καταβολής των επιδοµάτων, καθώς και οι αρµόδιες υπηρεσίες που 
εµπλέκονται στη διαδικασία αυτή καθορίστηκαν µε την αριθ. ∆27/οικ. 15239/645/2013 κοινή  
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β' 
1227 ). 
Από τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την ανωτέρω υπουργική απόφαση επισηµαίνουµε ειδικότερα  
τα ακόλουθα:  
 
1.Αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και καταβολής των 
επιδοµάτων (άρθρο 1). 
Αρµόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των µηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής των επιδοµάτων 
ορίστηκε  η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.      
Αρµόδιος φορέας για τη χορήγηση  ή µη των επιδοµάτων, καθώς και για την υλοποίηση των 
διαδικασιών καταβολής τους και πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων ορίστηκε ο ΟΓΑ δια 
των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών του. 
Αρµόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών είναι οι κατά τόπους 
ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και υπάλληλοι του ∆ήµου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
∆ήµαρχο. 
Αρµόδια υπηρεσία για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων, σε περίπτωση που τα 
επιδόµατα καταβλήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, είναι η ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2.Υποβολή αίτησης- Απαιτούµενα δικαιολογητικά- Έλεγχος φακέλου (άρθρα 3, 4 και 5).    
Καθιερώνεται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για τη 
χορήγηση των επιδοµάτων (έντυπο Α21), µέσω του περιβάλλοντος taxisnet  της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.                      
Το έντυπο Α21 υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος είτε αµέσως µετά την  οριστική υποβολή του είτε µεταγενέστερα και πάντως εντός 
του έτους υποβολής του.     
Τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη ύπαρξης των νοµίµων 
προϋποθέσεων χορήγησης των επιδοµάτων ορίζονται στο άρθρο 4 της ανωτέρω κοινής υπουργικής 
απόφασης. 
Στο έντυπο Α21 επισυνάπτεται πίνακας, στον οποίο καταγράφονται όλα τα προβλεπόµενα από την 
υπουργική απόφαση δικαιολογητικά.  
Ο αιτών, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, καλείται να συµπληρώσει υποχρεωτικά  
τα πεδία των δικαιολογητικών του πίνακα, κατά περίπτωση, από τα οποία µπορούν να αποδειχθούν 
όσα δηλώνει στην αίτηση. 
Η δήλωση του αιτούντα στο έντυπο Α21 ότι διαµένει µόνιµα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία 
στην Ελλάδα, διασταυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων µε βάση 
τα υποβληθέντα έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά την κρίσιµη δεκαετία. Εάν 
προκύψει ότι έχει υποβληθεί το έντυπο Ε1 για όλα τα έτη της κρίσιµης δεκαετίας, δεν εµφανίζεται 
ο πίνακας των δικαιολογητικών για την απόδειξη της δεκαετούς διαµονής. Εάν προκύψει ότι δεν 
έχει υποβληθεί το έντυπο Ε1 για κάποια έτη της κρίσιµης δεκαετίας, ο αιτών καλείται να 
συµπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα πεδία των λοιπών δικαιολογητικών, από το οποίο ή από τα 
οποία αποδεικνύεται η διαµονή του στην Ελλάδα τα έτη αυτά. 
Στον πίνακα των δικαιολογητικών για την απόδειξη της δεκαετούς διαµονής του αιτούντα στην 
Ελλάδα, καθώς και για την απόδειξη ότι τα εξαρτώµενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα, έχει 
προστεθεί το πεδίο « Άλλο δικαιολογητικό» µε αύξοντα αριθµό 11. 
Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται όταν ο αιτών δεν µπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαµονή του στην 
Ελλάδα ή µέρος αυτής, µε κανένα από τα δικαιολογητικά του πίνακα µε αύξοντα αριθµό 2 έως 10, 
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που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναγράφεται δε ποιο είναι το 
δικαιολογητικό  αυτό. 
Στην περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη διαµονή του στην Ελλάδα για όλη ή για 
µέρος της κρίσιµης δεκαετίας, αν και διαµένει µόνιµα και συνεχώς στην Ελλάδα (αυτό κατά κανόνα 
συµβαίνει µε τους Ροµά), θα πρέπει να υποβάλει : 
α) Υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, συµπληρωµένη σε ένα από τα 
επισυναπτόµενα υποδείγµατα, κατά περίπτωση.  
β) Ένορκη βεβαίωση δύο µαρτύρων ενώπιον Ειρηνοδίκη  ή Συµβολαιογράφου, οι οποίοι θα 
βεβαιώνουν για τον αιτούντα ότι διαµένει µόνιµα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην 
Ελλάδα, καθώς και ότι τα τέκνα του (θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόµατα των τέκνων για τα 
οποία ζητάει από τον ΟΓΑ οικογενειακό επίδοµα) ευρίσκονται στην Ελλάδα και διαµένουν µε τον 
αιτούντα και 
γ) Αντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας  εισοδήµατος του έτους  υποβολής του εντύπου 
Α21. 
Ο αιτών οφείλει να υποβάλει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆ήµου όπου κατοικεί ή και σε 
υπαλλήλους του ∆ήµου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το ∆ήµαρχο, τα δικαιολογητικά για τα 
οποία έχει συµπληρώσει τα αντίστοιχα  πεδία του εντύπου Α21, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής του εντύπου Α21, η οποία  καθορίστηκε µε 
την αριθ. 758/13-9-2013 απόφασή µας. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αιτών για τη συµπλήρωση και υποβολή του εντύπου Α21 είχε ζητήσει 
την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και το έχει στην κατοχή του, θα πρέπει να 
το υποβάλει µε τα λοιπά δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει 
να αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αυτεπάγγελτης 
αναζήτησης δικαιολογητικών και να επισυνάπτεται στα υποβληθέντα από τον αιτούντα λοιπά 
δικαιολογητικά. 
Τα ανωτέρω όργανα διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κλάδο 
Οικογενειακών Επιδοµάτων) ή στο αρµόδιο Περιφερειακό Υποκατάστηµα, προκειµένου να 
ελεγχθούν, ως προς την πληρότητα και την ισχύ τους, να ζητηθούν τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία 
και να εκδοθεί πράξη χορήγησης ή µη των επιδοµάτων.  
 

Ο δικαιούχος σε κάθε µεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης, οφείλει να υποβάλει εντός 
µηνός ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση µεταβολής στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, µέσω του περιβάλλοντος taxisnet και παράλληλα να καταθέτει τα απαιτούµενα, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, ο  οποίος τα διαβιβάζει άµεσα στην 
αρµόδια Υπηρεσία του Οργανισµού (Κλάδο Οικογενειακών Επιδοµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
ή Περιφερειακό Υποκατάστηµα), προκειµένου να εκτελεστεί η µεταβολή.  
 
 
Ειδικά για το έτος 2013:  
 
• Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα είναι δειγµατοληπτικός και θα διενεργηθεί προληπτικά ή 

κατασταλτικά. Το δείγµα θα καθορισθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ, 
µετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδοµάτων. 

• Τα επιδόµατα καταβάλλονται µε βάση: 
α) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον αιτούντα, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των 
δηλωθέντων στοιχείων και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών, τα πεδία των οποίων  
συµπληρώθηκαν κατά την υποβολή του εντύπου Α21. 

• Έχουν εντοπισθεί αρκετά λάθη κατά τη συµπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21. Ήδη 
έχουν προσέλθει ενδιαφερόµενοι στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει 
εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκοµίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, 
δικαιολογητικό. Η αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγµατοποιείται 
σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ. 

• Πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρµογή της ηλεκτρονικής υποβολής 
αίτησης/δήλωσης µεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν 
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ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε µεταβολή στην οικογενειακή τους 
κατάσταση (π.χ. γάµος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη 
δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21. Οι µεταβολές ή 
διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα 
οποία αποδεικνύεται το γεγονός της µεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάµου του τέκνου). Για το 
τρέχον έτος, µαζί µε τα δικαιολογητικά που αφορούν στη µεταβολή ή στη διόρθωση του 
λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος) τα οποία οι ενδιαφερόµενοι είχαν στην κατοχή τους κατά 
την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συµπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. 
Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα 
πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ. 

• ∆εδοµένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί µε εκείνη που 
εµφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1), δεν µπορούν προς το παρόν να 
υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που: 
α) Τέλεσαν γάµο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού µε τη 
σύζυγο το έντυπο Α21. 
β) Ενώ είναι έγγαµα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο Ε1, διότι ο άλλος για κάποιους 
λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος. 
Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιµετωπισθούν σύντοµα από υπαλλήλους του ΟΓΑ. 

• Προκειµένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται 
στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδοµάτων ή στο αρµόδιο Περιφερειακό Υποκατάστηµα του ΟΓΑ 
και να υποβάλουν, χειρόγραφα συµπληρωµένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
  

Ε. Χρόνος και τρόπος καταβολής των επιδοµάτων (άρθρο 2).   
α) Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται ανά τρίµηνο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού ή λογαριασµού στα ΕΛ.ΤΑ. 
του δικαιούχου.  
Η καταβολή του πρώτου τριµήνου κάθε έτους θα πραγµατοποιείται µαζί µε τα επιδόµατα του 
δεύτερου τριµήνου, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα αυτού. 
β) Το ειδικό επίδοµα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, κατά τα 
οριζόµενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων.  
 
Εάν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι 31 ∆εκεµβρίου κάθε  έτους,  ο υπόχρεος 
δεν µπορεί  να καταστεί δικαιούχος των επιδοµάτων  για το έτος αυτό. 
 
Επισυνάπτονται: Η σχετική νοµοθεσία και υποδείγµατα υπεύθυνης δήλωσης (βλ. παρ. ∆.2. της 
παρούσας), τα οποία  έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ: www.oga.gr. 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                    Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 
                                                                                          ∆ρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 
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     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
    -Γραφείο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
  -Γραφείο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
   -Γραφείο κας  Γενικής Γραµµατέα Πρόνοιας 
  -Γενική ∆/νση Πρόνοιας 
   -∆/νση Προστασίας Οικογένειας 
 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
     Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων 
     ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης                                                                              
     Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, 
     18346 -  ΜΟΣΧΑΤΟ              
 
3.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
     Γενική Γραµµατεία  ∆ηµοσίων Εσόδων 
     ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων 
     Καρ. Σερβίας 10, 
    101 84- ΑΘΗΝΑ 
 
4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ               
    ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
     Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Οργάνωσης και    
     ∆ιαδικασιών 
     ∆/νση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και 
     Παραγωγικότητας 
     Βασ. Σοφίας 15 
    106 74 – ΑΘΗΝΑ                                 
 

 

 
  
5.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
      ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ – ΟΤΑ) 
      Καρόλου 24 
      104 - 37 ΑΘΗΝΑ 
 
6.  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
     ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
     Πλ. Ελευθερίας 22 
     105 53 – ΑΘΗΝΑ 
 
 7. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ     
    ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
    Μπενάκη 43 
    105 64 ΑΘΗΝΑ 
 
8. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
     Χατζηγιάννη Μέξη 5 
    115 28 – ΑΘΗΝΑ 
 
    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. Γραµµατεία ∆ιοίκησης 
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 
3. Γενική ∆/νση Ασφάλισης 
4. Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης 
5. Κλάδους και Υπηρεσίες 
6. Περιφ. Υποκαταστήµατα ΟΓΑ 
7.́ Ολο το Προσωπικό του ΟΓΑ 
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