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ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

70 € 42 € 28 €

0 έως 10.500 €

τον µήνα τον µήνα τον µήνα

10.501 έως 17.500 € 17.501 έως 26.250 €

Νέα οικογενειακά επιδόµατα
από 1-1-2018

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

420 € 252 € 168 €

0 έως 15.000 €

τον µήνα τον µήνα τον µήνα

15.001 έως 25.000 € 25.001 έως 37.500 €

το ανώτατο όριο 
για µια οικογένεια µε τέσσερα παιδιά

37.500  €

ΜΕ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

140 € 84 € 56 €

0 έως 12.000 €

τον µήνα τον µήνα τον µήνα

12.001 έως 20.000 € 20.001 έως 30.000 €

ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

420 €

0 έως 15.000 €

τον µήνα

280 € 168 € 112 €

0 έως 13.500 €

τον µήνα τον µήνα τον µήνα

13.501 έως 22.500 € 22.501 έως 33.750 €

το ανώτατο όριο 
για µια οικογένεια µε τρία παιδιά

33.750  €

το ανώτατο όριο 
για µια οικογένεια µε δύο παιδιά

30.000  €

το ανώτατο όριο 
για µια οικογένεια µε ένα παιδί 

26.250  €

Realnews

λυτέκνων που έως σήµερα δίνεται σε περίπου 
750.000 οικογένειες, γεγονός που οδηγεί σε 
αύξηση του ποσού που λαµβάνουν κάθε µήνα. 

Οι κατηγορίες µε βάση 
το εισόδηµα

ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι 
Οικογένεια µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.500 ευ-
ρώ θα λάβει τον µήνα 70 ευρώ. Με εισόδηµα 
από 10.501-17.500 ευρώ το επίδοµα διαµορ-

φώνεται στα 42 ευρώ, ενώ για την υψηλότερη 
κατηγορία µε εισόδηµα από 17.501 έως 26.250 
ευρώ θα καταβάλλονται 28 ευρώ τον µήνα. 

ΜΕ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Το επίδοµα διαµορφώνεται στα 140 ευρώ για 
οικογένειες µε δύο παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα 
έως 12.000 ευρώ. Στην επόµενη κατηγορία µε 
εισόδηµα από 12.001 έως 20.000 ευρώ ετή-
σιο εισόδηµα, το επίδοµα διαµορφώνεται σε 
84 ευρώ, ενώ στην επόµενη κατηγορία µε ει-

σόδηµα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο το επίδο-
µα διαµορφώνεται σε 56 ευρώ. 

ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Στα 280 ευρώ τον µήνα διαµορφώνεται το επί-
δοµα για µια οικογένεια µε τρία παιδιά τον µή-
να µε εισόδηµα έως 13.500 ευρώ τον χρόνο. 
Στην επόµενη εισοδηµατική κατηγορία από 
13.501 έως 22.500 ευρώ το επίδοµα πέφτει 
στα 168 ευρώ, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένει-
ες µε εισόδηµα έως 33.750 ευρώ η ενίσχυση 
διαµορφώνεται σε 112 ευρώ τον µήνα. 

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ   
Το ποσό των 420 ευρώ τον µήνα θα λαµβάνουν 
οι οικογένειες µε τέσσερα παιδιά και ετήσιο ει-
σόδηµα έως 15.000 ευρώ. Η ενίσχυση µειώ-
νεται στα 252 ευρώ τον µήνα για εισοδήµα-
τα από 15.001 έως 25.000 ευρώ, ενώ πέφτει 
στα 168 ευρώ τον µήνα για εισοδήµατα έως 
37.500 ευρώ.   

Χωρίς ιδιώτες η αξιολόγηση
των αναπήρων  

 ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ του τρόπου αξιολόγησης των αναπήρων 
αναµένεται να προχωρήσει πιλοτικά η κυβέρνηση από το τέ-
λος Φεβρουαρίου και µέχρι τον Ιούλιο του 2018. Η αρµόδια 
υπουργός Θεανώ Φωτίου, παρουσιάζοντας αναλυτικούς πί-
νακες µε τα καταβαλλόµενα επιδόµατα, κατάφερε να απο-
κρούσει τις πιέσεις των δανειστών για νέες περικοπές στις 
απολαβές των ατόµων µε αναπηρία, ενώ η προσθήκη νέων 
κριτηρίων αξιολόγησης τη δοκιµαστική περίοδο θα αφορά 
µόνο τις νέες αιτήσεις για τη λήψη προνοιακών (µη ανταπο-
δοτικού) επιδόµατος. 

Παράλληλα, κατά τη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές 
αποκλείστηκε το ενδεχόµενο εισαγωγής ιδιωτικών κέντρων 
που θα πιστοποιούν τα ποσοστά αναπηρίας, αλλά και αξιο-
λόγησης των ικανοτήτων των αναπήρων, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο επιστηµονικό εργαλείο του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Υγείας, ΙCF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health). Πρόκειται για µια απαί-
τηση κυρίως του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

Στη δοκιµαστική περίοδο που θα αφορά µόνο τις νέες αι-
τήσεις λήψης προνοιακών επιδοµάτων που θα υποβληθούν 
σε ΚΕΠΑ της Αθήνας, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής των 
πραγµατικών συνθηκών λειτουργίας των ΑµεΑ ώστε, εκτός 
από την ιατρική αποτύπωση των ποσοστών αναπηρίας µε 
βάση τον νέο, αναθεωρηµένο Ενιαίο Πίνακα Ποσοστών 
Αναπηρίας και την απόδοση των επιδοµάτων βάσει αυτής, 
στο τέλος της πιλοτικής εφαρµογής να αξιολογηθεί η προ-
στιθέµενη αξία αυτής της νέας καταγραφής στη συνολική, 
στην ουσία πρωτίστως κοινωνική, αντιµετώπιση της αναπη-
ρίας και του αναπήρου. Ακόµη αναµένεται να δηµιουργη-
θεί ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ανάπηρο, ενώ θα υιοθε-
τηθεί νέος κανονισµός για τις ανίατες ασθένειες. Στόχος του 
υπουργείου Εργασίας είναι από την 1η Ιουλίου 2018 να τε-
θεί σε λειτουργία ένα νέο σύστηµα πρόσβασης στα αναπη-
ρικά επιδόµατα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναπή-
ρων και τη διοχέτευση των απαιτούµενων πόρων σε όλους 
όσοι το έχουν πραγµατικά ανάγκη. 

Η προσθήκη 
νέων κριτηρίων 

αξιολόγησης 
τη δοκιμαστική 

περίοδο θα 
αφορά μόνο τις 

νέες αιτήσεις 
για προνοιακά 

επιδόματα 

Για τη διαµόρφωση των επιδοµάτων υιοθετή-
θηκε νέος τρόπος υπολογισµού για κάθε µέλος 
στο νοικοκυριό, µε θετικό αντίκτυπο στο εισοδη-
µατικό κριτήριο και στο ύψος του επιδόµατος, 
ενώ ανεβαίνει και το τµήµα ποσού που δικαι-
ούται η Γ και υψηλότερη εισοδηµατική κλίµακα 
(στο 40% από 33%). Τα κριτήρια ακολουθούν 
το πρότυπο του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλ-
ληλεγγύης, δηλαδή το δεύτερο µέλος του νοι-
κοκυριού µετράει 1/2 (από 1/3 σήµερα) και 
το κάθε επόµενο 1/4 (από 1/6 σήµερα). Αυτός 
ο κανόνας ενισχύει ιδιαίτερα τις µονογονεϊκές 
οικογένειες. Οι απώλειες συσσωρεύονται κα-
τά κύριο λόγο σε οικογένειες µε περισσότερα 
από τρία παιδιά και µεσαία προς υψηλά εισο-
δήµατα άνω των 25.000 ευρώ. 

Σχολικά γεύµατα
Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης φροντίδας του 
παιδιού, από το ίδιο κοινωνικό πακέτο, 40 εκατ. 
ευρώ θα δοθούν για τα ηµερήσια ζεστά σχο-
λικά γεύµατα περίπου 130.000 µαθητών δη-
µοτικών σχολείων την επόµενη χρονιά, ενώ το 
2019 αναµένεται να διατεθούν 500.000 γεύ-
µατα σε µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου.   

Ακόµη 15 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τη δη-
µιουργία 400 βρεφονηπιακών σταθµών το 
2018, προκειµένου να δηµιουργηθούν επιπλέ-
ον 10.000 θέσεις φροντίδας παιδιών πέραν των 
σηµερινών 109.000. Το 2019 στόχος της κυ-
βέρνησης είναι να προστεθούν κι άλλες 1.800 
δοµές, ώστε οι σηµερινές 2.800 να φθάσουν 
τις 5.000 καλύπτοντας 164.000 θέσεις παιδιών. 

Από τις 804.000 οικογένειες 
που λαµβάνουν οικογενειακά 
επιδόµατα οι 682.000 έχουν 
έως 2 παιδιά και θα δουν 
αυξήσεις από 57%-110%


