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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

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  €

Μ
ηνιαία αύξηση του εισοδήµατός 
τους από 15% έως 75% αναµέ-
νεται να δουν 295.000 οικογέ-

νειες, µε την υιοθέτηση του νέου ενι-
αίου επιδόµατος τέκνων που συµφώ-
νησε η αναπληρώτρια υπουργός Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτί-
ου µε την τρόικα. Το σχέδιο νόµου 

αναµένεται να κατατεθεί -µε το 
πακέτο των προαπαιτουµέ-
νων- στη Βουλή έως το τέ-
λος του χρόνου και θα τε-
θεί σε εφαρµογή από την 
1η Ιανουαρίου του 2018. 
Επιπρόσθετα στο νοµοσχέ-
διο θα περιλαµβάνεται η µε-
τεξέλιξη του ΟΓΑ σε Οργανι-
σµό Προνοιακών Επιδοµά-
των Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (ΟΠΕΚΑ), η διοίκηση του 

οποίου θα διαχειρίζεται την 
καταβολή των προνοιακών επι-

δοµάτων. Συνολικά από το κοινω-
νικό πακέτο θα διατεθούν 910 εκατ. 

ευρώ για την ενίσχυση των οικο-
γενειακών επιδοµάτων, αυ-
ξάνοντας την αρχική πρό-
βλεψη των 650 εκατ. ευ-
ρώ κατά 40%.  

Η Realnews παρουσι-
άζει κατ’ αποκλειστικότη-
τα τους πίνακες µε τις κλί-

µακες εισοδήµατος και το 
ύψος των επιδοµάτων που 

θα λάβουν οικογένειες µε έως τέσσερα 
παιδιά, βάσει των οποίων ευνοηµένες είναι 

οι οικογένειες µε έως δύο παιδιά, αλλά και οι 
τρίτεκνες και πολύτεκνες µε χαµηλό ετήσιο οι-
κογενειακό εισόδηµα. Σύµφωνα µε τους υπο-
λογισµούς του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από 
τις 804.000 οικογένειες που λαµβάνουν οικογε-
νειακά επιδόµατα οι 682.000 έχουν έως 2 παι-
διά και θα δουν αυξήσεις στα επιδόµατα από 
57%-110%. Στον αντίποδα 55.100 οικογένειες 
-από το σύνολο των 804.000 που λαµβάνουν 
επιδόµατα- οι οποίες ανήκουν στις δύο υψηλότε-
ρες εισοδηµατικές κατηγορίες θα δουν κάποιες 
µειώσεις, οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής:
f 32.600 οικογένειες, µε εισοδήµατα από 
13.500 έως 45.000 ευρώ, θα έχουν µειώσεις 
από 1,5% έως 18%.

f 22.500 οικογένειες, µε εισοδήµατα από 22.500 έως 67.000 
ευρώ, θα έχουν µειώσεις από 6,6% έως 30%.

Τα νέα επιδόµατα
Τα  νέα ποσά του µηνιαίου επιδόµατος ανά παιδί για κάθε οι-
κογένεια διαµορφώνονται ως εξής: 
f 70 ευρώ για οικογένεια µε ένα παιδί, από 40 µέχρι σήµερα.
f 140 ευρώ για οικογένεια µε δύο παιδιά, από 80 µέχρι σήµερα.
f 280 ευρώ για οικογένεια µε 3 παιδιά, από 240 σήµερα, ενώ 
για κάθε επιπλέον παιδί µετά το 3ο θα προστίθενται 140 ευρώ. 
Το επίδοµα αυτό απορροφά το ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πο-
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Νέα οικογενειακά επιδόµατα
από 1-1-2018

ΜΕ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

140

0 έως 12.000 €

Μ
ηνιαία αύξηση του εισοδήµατός 
τους από 15% έως 75% αναµέ-
νεται να δουν 295.000 οικογέ-

νειες, µε την υιοθέτηση του νέου ενι-
αίου επιδόµατος τέκνων που συµφώ-
νησε η αναπληρώτρια υπουργός Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτί-
ου µε την τρόικα. Το σχέδιο νόµου 

αναµένεται να κατατεθεί -µε το 
πακέτο των προαπαιτουµέ-
νων- στη Βουλή έως το τέ-
λος του χρόνου και θα τε-
θεί σε εφαρµογή από την 
1η Ιανουαρίου του 2018. 
Επιπρόσθετα στο νοµοσχέ-
διο θα περιλαµβάνεται η µε-
τεξέλιξη του ΟΓΑ σε Οργανι-
σµό Προνοιακών Επιδοµά-
των Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (ΟΠΕΚΑ), η διοίκηση του 

οποίου θα διαχειρίζεται την 
καταβολή των προνοιακών επι-

δοµάτων. Συνολικά από το κοινω-
νικό πακέτο θα διατεθούν 910 εκατ. 

ευρώ για την ενίσχυση των οικο-
γενειακών επιδοµάτων, αυ-
ξάνοντας την αρχική πρό-
βλεψη των 650 εκατ. ευ-
ρώ κατά 40%.  

Η Realnews παρουσι-
άζει κατ’ αποκλειστικότη-
τα τους πίνακες µε τις κλί-

µακες εισοδήµατος και το 
ύψος των επιδοµάτων που 

θα λάβουν οικογένειες µε έως τέσσερα 
παιδιά, βάσει των οποίων ευνοηµένες είναι 

οι οικογένειες µε έως δύο παιδιά, αλλά και οι 
τρίτεκνες και πολύτεκνες µε χαµηλό ετήσιο οι-
κογενειακό εισόδηµα. Σύµφωνα µε τους υπο-
λογισµούς του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από 
τις 804.000 οικογένειες που λαµβάνουν οικογε-
νειακά επιδόµατα οι 682.000 έχουν έως 2 παι-
διά και θα δουν αυξήσεις στα επιδόµατα από 
57%-110%. Στον αντίποδα 55.100 οικογένειες 
-από το σύνολο των 804.000 που λαµβάνουν 
επιδόµατα- οι οποίες ανήκουν στις δύο υψηλότε-
ρες εισοδηµατικές κατηγορίες θα δουν κάποιες 
µειώσεις, οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής:
f 32.600 οικογένειες, µε εισοδήµατα από 
13.500 έως 45.000 ευρώ, θα έχουν µειώσεις 
από 1,5% έως 18%.

Η Realnews αποκαλύπτει τις κλίµακες µε το ετήσιο 
εισόδηµα, βάσει του οποίου θα υπολογισθούν 

τα νέα επιδόµατα 

Το σχέδιο για 
τα οικογενειακά 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ


