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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 
2008 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2008 2

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
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          ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8 
Α. Καλαµάκι 16610 Αθήνα. 
Πληροφορίες: Π. ΖΑΒΡΑ 
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ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. : 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. : 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤ: 
 
ΑΘΗΝΑ 26-03-2008 
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : B111676 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ:. Καταβολή οικογενειακών επιδοµάτων έτους 2008. 
 
 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    111οοο    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆ 3868/58 «Περί συστάσεως ∆ΛΟΕΜ» το οικογενειακό 
επίδοµα χορηγείται στους µισθωτούς που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε σχέση ιδιωτικού 
δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας. 

∆εν δικαιούνται επίδοµα παιδιών οι µισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, 
Νόµου, Κανονισµού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαµβάνουν από τον εργοδότη τους 
µεγαλύτερο ποσό επιδόµατος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 
Ν. 1346/83). 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    222οοο    

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ 2008 

Το ∆.Σ. του Οργανισµού στις 18-3-2008  αποφάσισε: 

1). Η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των οικογενειακών 
επιδοµάτων έτους 2008, να είναι η 1η Απριλίου 2008, για τους δικαιούχους µε δύο παιδιά 
και άνω. 

2).  Για τους δικαιούχους µε ένα παιδί η 1η Ιουλίου 2008. 

3).  Για τους δικαιούχους του επιδόµατος που τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον 
εργοδότη τους ή υποβάλλονται δια του ταχυδροµείου ή µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ), να παραλαµβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθµό 
παιδιών, και 
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4). Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις πού αυτοί κρίνουν, δύνανται να 
παραλαµβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους µε ένα παιδί σε χρονική περίοδο εκτός της 
ορισθείσης. 

Τελευταία ηµεροµηνία λήξης οικογενειακού επιδόµατος έτους 2008 ορίζεται η 
31-01-2009. 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    333οοο    

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόµατος είναι η πραγµατοποίηση 50 ηµερών 
εργασίας, κατά το προηγούµενο της επιδότησης ηµερολογιακό έτος ή δίµηνη τακτική 
επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίµηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.  

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδοµα, πρέπει: 

α). να έχουν ηλικία µέχρι 18 ετών ή µέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν  

β). αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα  

γ). να είναι άγαµα  

δ). να διαµένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    444οοο    

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το Ν.∆. 3868/58 

2. Το Π.∆. 1178/80 

3. Ο Ν. 1346/83 (Άρθρο 18) 

4. Το Π.∆. 527/84 

5. Ο Ν. 1483/84 (Άρθρο 23) 

6. Το Π.∆. 412/85 

7. Το Π.∆. 154/2004   

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    555οοο    

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΛΟΕΜ  

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους δικαιούχους:  

Α1. - ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 

1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον εργοδότη 
(συνηµµένο υπόδειγµα στο παράρτηµα 2 της παρούσας εγκυκλίου). 

Στις περιπτώσεις οικοδόµων ή ηµεροµισθίων εργατών που δεν έχουν σταθερό εργοδότη 
ώστε να προσκοµίσουν τη βεβαίωση, προσκοµίζονται τα ένσηµα του προηγούµενου της 
επιδότησης έτους (αρκούν 50). 
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2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την 
χορήγηση του επιδόµατος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83). (µόνο από νέους 
δικαιούχους) 

Α2. –ΕΠΙ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ: 

1. Ατοµικό και οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η 
θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόµενα µέλη, το προηγούµενο και το τρέχον έτος. 

Σε περιπτώσεις θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας λόγω ειδικών διατάξεων (µακροχρόνια 
ανεργία, νέοι άνεργοι, µίσθωση έργου κ.λ.π.) τότε για τον περαιτέρω έλεγχο επιδεικνύονται 
τα ένσηµα του προηγούµενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50 εξηρτηµένης εργασίας). 

2. Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. µε το όνοµα του δικαιούχου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας θα 
κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του ασφαλισµένου.  

3. Βιβλιάριο ασθενείας (θεωρηµένο) του /της συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταµείο 
Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α.  (∆ηµόσιο, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.). 

Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόµατος (ασφαλισµένοι στο I.K.A.), 
υποβάλλεται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδοµα. 

Β.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον για τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων: 

Β1. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Η ∆ΙΑΖΕΥΞΗ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 

1. Απόφαση δικαστικής επιµέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συµφωνητικό ή 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος 
έχει την επιµέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκοµίσει Υ.∆. του/της συζύγου που 
πληροί τις προϋποθέσεις . 

Β2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 

1. Απόκοµµα σύνταξης µηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης . 

2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του /της συζύγου, µόνο κατά 
την αρχική αίτηση. 

Β3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή µη των παιδιών και ότι δεν 
έχει τελέσει γάµο. 

2. Για τα αναγνωρισµένα παιδιά: Σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η µητέρα, ως έχουσα 
εκ του νόµου την γονική µέριµνα. 

Η µητέρα  που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ∆ΛΟΕΜ, µπορεί να εισπράξει το 
οικογενειακό επίδοµα για τα εκτός γάµου τέκνα της µε τις προϋποθέσεις (ένσηµα) του 
πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει. 
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Όταν η µητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική µέριµνα, τότε µπορεί να είναι  δικαιούχος ο 
πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση ∆ικαστηρίου, που να του  
αναθέτει τη γονική µέριµνα, µόνο κατά την αρχική αίτηση . 

Β4. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 

1. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για 
το χρόνο αναπηρίας.(50% και άνω Ν.1902/90). 

2. Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα 
για το ποσό της σύνταξης κατά το µήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης. 

Β5. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 

1. Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρµόδιας Υγειονοµικής 
Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρµόδια 
∆ηµόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία 
διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωµένη στον φάκελο). 

2. Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρµόδιας Υγειονοµικής 
Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρµόδια 
∆ηµόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριµένο ποσοστό 
αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το 
βιβλιάριο ασθενείας. (φωτοτυπία επικυρωµένη στον φάκελο). 

Β6.  ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ( 18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ). 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 

1. Βεβαίωση σπουδών (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)  από την οποία να προκύπτει ότι η 
Σχολή είναι ενταγµένη σε βαθµίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο ∆ηµόσιο, εκδοθείσα από 1η 

Απριλίου και µετά του έτους επιδότησης.  

Β7. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 

>Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα. 

>Ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.. 

>Συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /η. 

Β8. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΟΡΦΑΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 

1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση) µόνο κατά την 
αρχική αίτηση. 
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2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδοµα 
παιδιών από τον Ο.Α.Ε.∆. ή δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 

>συγκατοικεί µε τα παιδιά και επιβαρύνεται µε την συντήρησή τους. 

>ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης. 

Β9. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ) 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 

1. Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών, 
µόνο κατά την αρχική αίτηση. 

Β10. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

∆ιερευνάτε από την Υπηρεσία του Οργανισµού. 

Β11. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

ΕΠΙ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ: 

1. Βιβλιάριο Ασθενείας . 

Β12. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 

1. Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, µε την ακριβή ηµεροµηνία στράτευσης. 

Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 

1. Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ηµόσιας αρχής ή του αρµόδιου Σωφρονιστικού 
καταστήµατος µε την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής   

Επισηµαίνουµε την υποχρέωση των Υπηρεσιών µας σύµφωνα και µε τις 
εγκυκλίους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες τα αναφερόµενα στις παραγράφους Α1.2, Β2.2 ,Β6.1, Β8.1, 
δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου εάν δεν έχουν υποβληθεί από τους 
δικαιούχους. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    666οοο    

ΥΨΟΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ 

Τα ποσά των οικογενειακών επιδοµάτων για το έτος 2008 διαµορφώνονται όπως 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 

Αριθµός 
τέκνων 

Μηνιαίο ποσό 
σε ευρώ 

Ετήσιο Ποσό 
σε ευρώ 

Ετήσιο ποσό 
µε το επίδοµα 

3ου παιδιού 

1 8,22 98,64 133,80 

2 24,65 295,80 330,96 

3 55,47 665,64 700,80 

4 67,38 808,56 843,72 

5 78,68 944,16 979,32 

6 89,98 1.079,76 1.114,92 

7 101,28 1.215,36 1.250,52 

8 112,57 1.350,84 1.386,00 

9 123,87 1.486,44 1.521,60 

10 135,17 1.622,04 1.657,20 

11 146,47 1.757,64 1.792,80 

12 157,77 1.893,24 1.928,40 

13 169,06 2.028,72 2.063,88 

14 180,36 2.164,32 2.199,48 

Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,298 € το µήνα.  

Επίδοµα τρίτου παιδιού (Άρθρο 18 Ν. 1346/83). 

Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €. 
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Κρίνουµε σκόπιµο να επαναλάβουµε ότι το ποσό του επιδόµατος προσαυξάνεται κατά 3,67 
€ (µηνιαίο) και 44,04 (ετήσιο) για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

Σε ό,τι αφορά την προσαύξηση του επιδόµατος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται µόνο, 
εφόσον: 

α) Ο /η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή  

β) η µηνιαία σύνταξή του /της δεν είναι µεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ηµεροµίσθιου 
του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή  

γ) εφόσον ο /η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή  

δ) η µηνιαία σύνταξη του /της δεν είναι µεγαλύτερη από το 20πλάσιο ηµεροµίσθιο του 
ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης.  

Το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται από 1-5-2007 στο ποσό των 29,39 
EURO. Με νεότερο έγγραφό µας θα σας ενηµερώσουµε για το ύψος τού ηµεροµίσθιου του 
ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό θα διαµορφωθεί µε την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ. 

Εποµένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον /στην δικαιούχο πρέπει η µηνιαία 
σύνταξή του /της να µην είναι µεγαλύτερη από 587,8 EURO (29,39×20).  Η µηνιαία 
σύνταξη που λαµβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση µε το 20πλάσιο ηµεροµίσθιο του 
ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του µηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να 
υπολογίζεται το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). 

∆ιευκρινίζεται, ότι το ποσό της µηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειµένου να 
καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, είναι το ακαθάριστο 
ποσό της σύνταξης (δεν αφαιρούνται δηλ. οι κρατήσεις) που παίρνει ο 
δικαιούχος από τον κύριο φορέα  ασφάλισης και την επικουρική σύνταξη . 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    777οοο    

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Σε περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι του ∆ΛΟΕΜ θα πρέπει να 
αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Μ. Ι.Κ.Α. και των δύο συζύγων. 

2. Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων, διότι κρίνεται απαραίτητο 
από τη Μηχανογράφηση για το έλεγχο των πιστώσεων όταν και οι δύο γονείς είναι 
δικαιούχοι. 

3. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών µέσω ΚΕΠ και 
την ελαχιστοποίηση φαινοµένων άσκοπης ταλαιπωρίας, τόσο των δικαιούχων, όσο και των 
Υπηρεσιών µας, συνιστάται µε την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδοµάτων, η 
άµεση συνεργασία των αρµοδίων Υπαλλήλων του ∆ΛΟΕΜ µε τους υπευθύνους των ΚΕΠ και 
η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων. Στις περιπτώσεις νέων δικαιούχων 
προτείνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες µας. 

4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρακαλούµε να τοποθετηθεί σε 
εµφανές σηµείο των Υπηρεσιών, ανακοίνωση µε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται καθώς και την ηµεροµηνία λήξης άσκησης του δικαιώµατος. 

Επιπλέον στην ανακοίνωση, θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ασφαλισµένους, ότι είναι 
υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και να 
προσκοµίσουν το δελτίο ταυτότητας.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    888   

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΌΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΛΟΕΜ. 

Για την εφαρµογή του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.1346/83 ερευνάται και συγκρίνεται το 
µηνιαίο ποσό του επιδόµατος που καταβάλλεται από τον εργοδότη βάσει της Σ.Σ.Ε µε 
εκείνο που χορηγείται από τον ∆ΛΟΕΜ, ώστε να διαπιστωθεί αν το ποσό του επιδόµατος 
που καταβάλλει ο εργοδότης είναι ανώτερο από αυτό που χορηγείται από τον ΟΑΕ∆ µέσω 
του ∆ΛΟΕΜ.  

Η ανωτέρω σύγκριση θα γίνεται στον ίδιο αριθµό παιδιών (σχετική γνωµοδότηση µε 
αριθµό 3126/18-9-1997 και η από 18-3-2008 νεότερη απάντηση της Νοµικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕ∆).  

Ενδεικτικά παραδείγµατα παρατίθενται κατωτέρω:  

Περίπτωση 1η: Μισθωτός µε τρία παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του µηνιαίο ποσό 
45,00€, δηλαδή µικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: Θα λάβει επίδοµα και για τα τρία παιδιά από τον ∆ΛΟΕΜ. 

Περίπτωση 2η: Μισθωτός για τα τρία παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του µηνιαίο ποσό 
80.00€, δηλαδή µεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: ∆εν θα λάβει επίδοµα από τον ∆ΛΟΕΜ. 

Περίπτωση 3η: Μισθωτός µε τέσσερα παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του µηνιαίο 
επίδοµα για τα τρία του παιδία 50,00€, δηλαδή µικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ 
για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: Θα λάβει από τον ∆ΛΟΕΜ επίδοµα για τα τέσσερα παιδιά. 

Περίπτωση 4η: Μισθωτός µε τέσσερα παιδιά λαµβ0άνει από τον εργοδότη του µηνιαίο 
επίδοµα για τρία παιδιά 80,00€, δηλαδή µεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ για 
τον ίδιο αριθµό παιδιών.  

Ενέργεια: Θα λάβει από τον ∆ΛΟΕΜ για ένα παιδί (δηλαδή για το τέταρτο). 

Περίπτωση 5η: Μισθωτός µε πέντε παιδιά λαµβάνει από το εργοδότη του µηνιαίο επίδοµα 
για το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο παιδί 60,00€, δηλαδή µεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο 
∆ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: Θα λάβει από τον ∆ΛΟΕΜ µόνα για τα δύο πρώτα παιδιά. 

Περίπτωση 6η: Μισθωτός µε πέντε παιδιά λαµβάνει µηνιαίο επίδοµα από τον εργοδότη 
του για το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο παιδί 40,00€. δηλαδή µικρότερο ποσό από πού 
χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: Θα λάβει από τον ∆ΛΟΕΜ για πέντε παιδιά. 

Περίπτωση 7η: Μισθωτός µε έξι παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο, 
τέταρτο, πέµπτο και έκτο παιδί µηνιαίο επίδοµα 90,00€, δηλαδή µεγαλύτερο ποσό από αυτό 
που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: Θα λάβει από τον ∆ΛΟΕΜ µόνο για τα δύο πρώτα παιδιά. 

Περίπτωση 8η: Μισθωτός µε έξι παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο, 
τέταρτο, πέµπτο και έκτο παιδί 40,00€, δηλαδή µικρότερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο 
∆ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 

Ενέργεια: Θα λάβει από τον ∆ΛΟΕΜ επίδοµα και για τα έξι παιδιά. 

Σε κάθε περίπτωση καθιερώνεται ενιαίος τρόπος σύγκρισης ποσών για όλες τις ΣΣΕ και 
παύει να ισχύει η σύγκριση των ποσών στο συνολικό από την κάθε πηγή (εργοδότη-
∆ΛΟΕΜ) καταβλητέο ποσό.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    999οοο    

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ  

Αιτήµατα υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση οικογενειακών επιδοµάτων θα γίνονται 
δεκτά, εφόσον έχουν τα υπό του Νόµου οριζόµενα δικαιολογητικά, δηλαδή, άδεια 
διαµονής για εργασία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης της παρ. 3 του άρθρου 11 
του  Ν. 3386/05 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, ότι έχουν 
κατατεθεί εµπρόθεσµα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοσή της.  

Τα στοιχεία των αλλοδαπών δικαιούχων (επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός), να γράφονται µε 
λατινικούς χαρακτήρες όπως στα επίσηµα έγγραφά τους. 

Επισηµαίνουµε την προσοχή των υπηρεσιών στον έλεγχο της παραµονής των παιδιών των 
αλλοδαπών στη χώρα µας. 

∆εν χορηγείται  επίδοµα για τέκνα που δεν διαµένουν στην Ελλάδα. 

Η παραµονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται µε:  

Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι 
µαθητές ή σπουδαστές, θα προσκοµίζεται βεβαίωση φοίτησης οποιασδήποτε βαθµίδας. 

 Όπου, αντί της άδειας διαµονής προσκοµίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης µε πλήρη 
δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαµονής για εργασία, τότε θα ζητείται και το 
διαβατήριο, προκειµένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος των µελών της οικογένειας. 

Σε κάθε περίπτωση και όπου οι Υπηρεσίες µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κρίνουν 
απαραίτητο, θα αναζητούνται διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία από τις εκδούσες αρχές. 

(βεβαιώσεις φοίτησης, δικαστικές Αποφάσεις, πιστοποιητικά οικογενειακής. κατάστασης, 
άδειες αλλοδαπών κ.λ.π.) 

Οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του µηχανογραφικού συστήµατος θα σταλούν από 
τη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης. 
 
 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
Γ. ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 

 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

 
Ε. ΧΑΡΧΑΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Γραµµατεία ∆ιοικητή 
Γραφεία κ. κ. Αντιπροέδρων 
Γραφεία κ. κ. Γενικών ∆ιευθυντών 
∆/νσεις και Υπηρεσίες της ∆ιοίκησης 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ οο   

 

 

 

 

ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  
 

 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
 

Ο/Η υπογράφ……….             
 
εκπρόσωπος της επιχείρησης          ,  
 
τηλ.           βεβαιώνω ότι ο µισθωτός     
 
               εργάστηκε στην επιχείρησή µας 
 
κατά την χρονική περίοδο έτους 2008 από      έως       
 
µε την ειδικότητα            
 
Ο πιο πάνω µισθωτός αµείβεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.         
 

Σ.Σ.Ε., ∆.Α., Νόµο ή άλλη διάταξη και λαµβάνει ή δεν λαµβάνει επίδοµα παιδιών, ύψους 
 
   € το µήνα. 
 
 
Ηµεροµηνία:____/____/200__     
 
 
 
       Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 
 
 
 
 
 
        ( σφραγίδα – υπογραφή ) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   
 

 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να 
ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 και 4 Ν. 1599/1986). 

 
 
Προς:       
 
Ο-Η (ονοµατεπώνυµο):           
 
Όνοµα πατέρα:       Όνοµα συζύγου:     
 
Ηµεροµηνία γέννησης:      
 
Τόπος κατοικίας:     Οδός:        
 
Αριθ.:      Τ.Κ.:     
 
Αριθ. δελτίου ταυτότητας:       
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

1. Τα φωτοαντίγραφα που σας υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα 
που κατέχω. 

2. ∆εν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή µου κατάσταση σε σχέση µε αυτή του έτους 
200…. 

3. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση – δήλωση είναι αληθή. 
4. Έχω την επιµέλεια των παιδιών (όταν οι γονείς είναι χωρισµένοι). 
5. Ο (Η) σύζυγός µου δεν έχει εισπράξει επίδοµα παιδιών από τον ΟΑΕ∆ (όταν και οι 

δύο γονείς υπάγονται στον ΟΑΕ∆). 
6. Έχω την συντήρησή τους γιατί είναι ορφανά (παππούς, αδερφός κ.λ.π.). 
7. ∆εν δικαιούµαι και δεν λαµβάνω επίδοµα παιδιών από τον εργοδότη µου, στον 

οποίο απασχολούµαι ως         
µεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕ∆. 

 
 
       ___/___/200_ _ 
 
 
      Ο / Η δηλ   
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
 
Οι παρακάτω υπογράφοντες : 
 
Α).              

 
Β).              
 
∆ηλώνουµε ότι συµφωνούµε να καταβληθεί ολόκληρο το επίδοµα που δικαιούµαστε  
 

από ∆ΛΟΕΜ για τα παιδιά µας στον / στην σύζυγο       
 
 
 
Οι ∆ηλούντες (υπογραφή):   
 
 
Α).       

 
 
Β).       
 

 
 

Ηµεροµηνία:____/____/200___ 


