ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
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Το Ν.4051/1960 ‘’Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών.’’
Το Π.Δ. 108/20-04-1983 ‘’Περί προϋποθέσεων ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών.’’
Την αρ .πρωτ. 3634/17-05-1982 Κ.Υ.Α. ‘’Περί αυξήσεως του ορίου ηλικίας..’’
Το Π.Δ. 286/20-6-1988 ‘’Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Π.Δ. 108/20-04-1983 ‘’Περί
προϋποθέσεων ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών.’’

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
1. Για όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα, αυτό καταβάλλεται από την ημερομηνία που
καταθέτουν αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου
και διακόπτεται με τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του παιδιού.
 Για να θεμελιώσει κάποιος δικαίωμα χορήγησης επιδόματος πρέπει να καλύπτει όλες τις
προαπαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις
εγκυκλίους.
 Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, απαραιτήτως γίνεται κοινωνική έρευνα από
αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό μετά προτάσεως εάν πρέπει να τύχει ή όχι επιδότησης.
 Δικαίωμα ένταξης στο επίδομα, εκτός των υπολοίπων προϋποθέσεων έχουν α) οι Έλληνες
υπήκοοι, β) υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) υπήκοοι κρατών μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, δ)ομογενείς από την Αλβανία εφόσον διαθέτουν
άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
Γενικά η ξένη υπηκοότητα του ενδιαφερομένου δεν αποτελεί δέσμευση ένταξης στο
πρόγραμμα εφόσον έχει νόμιμη άδεια παραμονής και το επίδομα θα διακόπτεται με τη λήξη
της.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Για παιδιά που ζουν με τους γονείς τους ή συγγενείς, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριόριστα, εκ
πλαγίως δε, μέχρι του τρίτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας.
( α). Οικογενειακό εισόδημα που να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με Π.Δ.
.
Οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των εισοδημάτων τακτικών
και εκτάκτων από εργασία ή από άλλες πηγές όλων των μελών που αποτελούν την οικογένεια στην οποία
μένουν τα απροστάτευτα παιδιά, αφού αφαιρεθεί από το εισόδημα το ποσό του ενοικίου που καταβάλλει
κάθε μήνα η οικογένεια που διαμένει σε μισθωμένο οίκημα καθώς και το ποσό των ταχυδρομικών τελών
σε περίπτωση που η οικογένεια διαμένει σε διαφορετική περιοχή από τον ιδιοκτήτη ή το ποσό των δόσεων
που καταβάλλει η οικογένεια προς εξόφληση δανείου για την απόκτηση ιδιόκτητης κύριας κατοικίας.
(β). Οικονομική ενίσχυση δεν παρέχεται στα απροστάτευτα παιδιά που βρίσκονται σε Ιδρύματα που
παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες και περίθαλψη και λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Εφόσον συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση,
όπως αυτή καταβάλλεται κάθε φορά με Προεδρικό Διάταγμα.
Το ποσό καταβάλλεται και σε παιδιά που φιλοξενούνται για λόγους σπουδών σε συγγενικές
οικογένειες ανεξάρτητα από το βαθμό συγγενείας.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό καταβάλλεται στην φυσική οικογένεια του παιδιού.
Οικονομικά κριτήρια: Το εισόδημα της οικογένειας 3 ατόμων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 234,00
ευρώ μηνιαίως ή 2.808,00 ευρώ ετησίως. Για κάθε επιπλέον άτομο το ποσόν προσαυξάνεται κατά
21,00 ευρώ το μήνα ή 252,00 ευρώ ετησίως και αφαιρείται από αυτό μόνο το ποσό του ενοικίου της
κύριας κατοικίας της οικογένειας (ως εισόδημα θεωρείται το προκύπτον ποσό από οποιαδήποτε
πηγή τακτικό ή έκτακτο καθώς επίσης το τεκμαρτό και τα αντικειμενικά κριτήρια).

