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Την αλλαγή ημερομηνίας καταβολής όλων των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ σχεδιάζει από
την νέα χρονιά η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχέδιο νόμου που αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες
ημέρες η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου από
1.1.2020 το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης (ενοικίου), το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και το επίδομα
στεγαστικής συνδρομής και ομογενών θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη κάθε
μήνα.
Όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr, ειδικά για την περίπτωση του επιδόματος παιδιού θα
συνεχίσει να καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις με την ημερομηνία καταβολής κάθε δίμηνο
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Για παράδειγμα τον Ιανουάριο του 2020 θα πληρωθούν τα επιδόματα την τελευταία
εργάσιμη του μήνα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου ενώ τον Φεβρουάριο θα καταβληθούν στις 28
του μήνα γιατί 29 του μήνα είναι Σάββατο.

Αναλυτικότερα ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί :
- Επίδομα παιδιού: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας
ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο
εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Ως εξαρτώμενα νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή
αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το
19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον ΟΓΑ κατόπιν αίτησης και το δικαίωμα
αναγνωρίζεται
(α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης
(β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός
του έτους υποβολής της αίτησης
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(γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή για φοιτητές ή
σπουδαστές.
Για τη διακοπή του επιδόματος, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η
λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
- Επίδομα ενοικίου: Το Επίδομα Στέγασης - ενοικίου είναι προνοιακό πρόγραμμα
επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Το ποσό του
επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:
*Για τον δικαιούχο : 70 ευρώ το μήνα
*Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.
Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών
κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε δίνει
έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα
υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται
προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται
προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του
Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.
Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών,
το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά
που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το
Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τρεις
κατηγορίες κριτηρίων:
*Εισοδηματικά κριτήρια
*Περιουσιακά κριτήρια
*Κριτήρια διαμονής
Εάν έστω και μια κατηγορία κριτηρίων δεν πληρείται, τότε το νοικοκηριό δεν μπορεί να
ενταχθεί στο πρόγραμμα.
-Αναπηρικά επιδόματα

2/4

Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων από την 1η Ιανουαρίου
Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2019 11:25

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί εννέα παροχές και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με
αναπηρία:
α) Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.
γ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία
δ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
ε)
Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-παραπληγικών-τετραπληγικών-και-ακρωτηριασμένων-αν
ασφάλιστων-και-ασφαλισμένων-του-Δημοσίου
στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική –
μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.),
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
ζ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων
η) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης
θ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.
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Πηγή: topontiki.gr
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