Τη είλαη ην επίδνκα γέλλεζεο;
Σν επίδνκα γέλλεζεο ζπληζηά εθδήισζε ηεο κέξηκλαο ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνγέλεηα θαη ηε ιήςε πξσηνβνπιηώλ εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο, γηα ηε ράξαμε θαη ηελ
πινπνίεζε κέηξσλ δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο. Η ζέζπηζε ηνπ επηδόκαηνο γέλλεζεο εληζρύεη
ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ε νπνία έρεη δερζεί ηζρπξό πιήγκα θαηά ηα ρξόληα
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Από πόηε έρεη ηεζεί ζε ηζρύ ην επίδνκα γέλλεζεο;
Από 1-1-2020 γηα θάζε παηδί πνπ γελλήζεθε ελ δσή ζηελ Διιάδα.
Πνην είλαη ην ρνξεγνύκελν πνζό; Πξόθεηηαη γηα εθάπαμ θαηαβνιή;
πλνιηθά ε ελίζρπζε αλέξρεηαη ζε 2000 επξώ θαη θαηαβάιιεηαη ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο ησλ
1.000 επξώ. Η 1ε δόζε ρνξεγείηαη ηνλ επόκελν κήλα από ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ, εθόζνλ ε
αίηεζε ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί κέζα ζηνλ κήλα ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ θαη ε 2ε δόζε κεηά
από πέληε κήλεο από ην κήλα ηεο γέλλεζε ηνπ παηδηνύ. ΠΡΟΟΥΗ: Γηα δίδπκα είλαη 4.000€
θ.ν.θ
Μπνξώ λα είκαη δηθαηνύρνο ηνπ επηδόκαηνο;
Ναη, αλ είζηε ΜΗΣΔΡΑ θαη δελ έρεηε ράζεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ.
Πνηνο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ην επίδνκα γέλλεζεο;
Η κεηέξα ηνπ παηδηνύ.
Πόηε ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ην επίδνκα γέλλεζεο;
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ κελώλ από ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ. Δηδηθά
γηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2020 κέρξη 18-2-2020 ε αίηεζε ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ
κελώλ από ηελ 18-2-2020.
Πνύ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ην επίδνκα γέλλεζεο;
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη:
α) ζηελ εθαξκνγή Δπηδόκαηνο Γέλλεζεο Σέθλνπ ηνπ ΟΠΔΚΑ, πνπ ιεηηνπξγεί ε ΗΓΙΚΑ Α.Δ.
ή β) ζην Τπνζύζηεκα ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ Μεηξώνπ Πνιηηώλ γηα ηε δήισζε
γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ εθόζνλ ε γέλλεζε ιάβεη ρώξα ζε καηεπηήξην, δεκόζην ή ηδησηηθό, ή θαη
ζε καηεπηηθέο θιηληθέο/ηκήκαηα λνζνθνκείσλ (ζα είλαη δηαζέζηκν ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν).
Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηα ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο γέλλεζεο;
Σν παηδί λα έρεη γελλεζεί ελ δσή ζηελ Διιάδα από 1-1-2020, ην ηζνδύλακν νηθνγελεηαθό
εηζόδεκα λα κελ ππεξβαίλεη εηεζίσο ην πνζό ησλ 40.000,00 επξώ, ε κεηέξα ηνπ παηδηνύ ή ην
πξόζσπν πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ λα κέλεη κόληκα θαη λόκηκα ζηελ Διιάδα θαη λα έρεη ηελ
ηδηόηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε ή ηνπ νκνγελνύο αιινδαπνύ ή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ή ηνπ
πνιίηε θξάηνπο ηνπ ΔΟΥ ή πνιίηε ηξίηεο ρώξαο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα ζπλερώο από ην
2012 θαη εληεύζελ, θαζώο θαη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εληόο ηξηκήλνπ από
ηε γέλλεζε. Από ην έηνο 2024 θαη εληεύζελ, ν πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο απαηηείηαη λα δηακέλεη
λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 12 ρξόληα.
Πσο απνδεηθλύεηαη ε κόληκε δηακνλή ζηελ Ειιάδα;
Από ηελ ππνβνιή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο- Δ1 ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ην πξνεγνύκελν
ηεο γέλλεζεο θνξνινγηθό έηνο θαη ηελ ζρεηηθώο εθδνζείζα Πξάμε Γηνηθεηηθνύ/Γηνξζσηηθνύ
Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ, εθηόο εάλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ
επηδόκαηνο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηνπ αηηνύληνο
κεηαγελέζηεξε ηεο αλσηέξσ δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κεηαβνιή ηεο θαηνηθίαο ηνπ.
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Πσο απνδεηθλύεηαη όηη πιεξνύηαη ην εηζνδεκαηηθό θξηηήξην;
Από ηελ ππνβνιή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο- Δ1 ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ην πξνεγνύκελν
ηεο γέλλεζεο θνξνινγηθό έηνο θαη ηε ζρεηηθώο εθδνζείζα Πξάμε Γηνηθεηηθνύ/Γηνξζσηηθνύ
Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ.
Γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018 δελ ππέβαια δήισζε θνξνινγίαο γηαηί δελ ήκνπλ
ππόρξενο ππνβνιήο, δηθαηνύκαη ην επίδνκα γέλλεζεο;
Γηα ηηο γελλήζεηο σο πξνο ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2018, νη δηθαηνύρνη, νη νπνίνη δελ είραλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο
θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο γηα ην αλσηέξσ θνξνινγηθό έηνο, δύλαληαη από 18-2-2020
θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο, λα ππνβάινπλ δήισζε
θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018.
Πσο απνδεηθλύεηαη ε κόληκε δηακνλή ζηελ Ειιάδα πνιίηε ηξίηεο ρώξαο γηα ηε
ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο γέλλεζεο;
Από ηελ ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνύρσλ ή ησλ ζπδύγσλ ηνπο
θαζ’ έθαζην θνξνινγηθό έηνο ή, εθόζνλ νη ίδηνη δελ ήηαλ ππόρξεν θνξνινγηθήο δήισζεο,
από ηε θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη σο εμαξηώκελα κέιε.
Δηακέλσ λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Ειιάδα από ην 2012 κέρξη ζήκεξα αιιά δελ έρσ
ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε όια ηα ρξόληα, κπνξώ λα ππνβάιισ εθπξόζεζκεο
ηώξα;
Όρη. Η δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο -Δ1 πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ ηαζζόηαλ ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαη όρη κεηαγελέζηεξα.
Είκαη πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο αιιά δελ δηακέλσ λόκηκα θαη κόληκα ζπλερώο από ην 2012
κέρξη ζήκεξα. Ο παηέξαο ηνπ παηδηνύ είλαη Έιιελαο θαη δηακέλεη λόκηκα θαη κόληκα,
δηθαηνύκαη ην επίδνκα γέλλεζεο;
Ναη, εθόζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο.
Είκαη πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο αιιά δελ δηακέλσ λόκηκα θαη κόληκα ζπλερώο από ην 2012
κέρξη ζήκεξα. Ο παηέξαο ηνπ παηδηνύ είλαη πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο θαη δηακέλεη λόκηκα
θαη κόληκα ζπλερώο από ην 2012, δηθαηνύκαη ην επίδνκα γέλλεζεο;
Ναη, εθόζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο.
Η ηξίκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο
γέλλεζεο ιήγεη θαη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ε1 ηνπ
πξνεγνύκελνπ ηεο γέλλεζεο θνξνινγηθνύ έηνπο δελ είλαη δπλαηή, ηη γίλεηαη ζηε
πεξίπησζε απηή;
ηελ πεξίπησζε απηή ειέγρεηαη ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Δ1 θαη βάζεη ηεο
δήισζεο απηήο εθδνζείζα Πξάμε Γηνηθεηηθνύ/Γηνξζσηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεο γέλλεζεο ηνπ
παηδηνύ θνξνινγηθνύ έηνπο.
Τν επίδνκα γέλλεζεο παηδηνύ θαηάζρεηαη;
Γελ θαηάζρεηαη νύηε ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε (άξζξν 10 λ. 4659/2020 ΦΔΚ 21Α’)
Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο ή εθ κέξνπο ηεο ππαίηηαο εγθαηάιεηςεο ηνπ
παηδηνύ πνηνο δηθαηνύηαη ην επίδνκα;
-Σν επίδνκα ρνξεγείηαη ζηνλ παηέξα ηνπ παηδηνύ, εθόζνλ δηακέλεη κόληκα θαη λόκηκα ζηελ
Διιάδα, αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ θαη ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ. ε θάζε
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πεξίπησζε ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηακέλνληα λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα εθόζνλ
αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ.
Η κεηέξα απεβίσζε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηεο, θαη ην επίδνκα δελ θαηαβιήζεθε
ζε απηήλ, όζν ήηαλ ελ δσή. Πνηνο είλαη ν δηθαηνύρνο πιένλ θαη πνηα δηαδηθαζία
αθνινπζείηαη;
Σν επίδνκα ρνξεγείηαη ζηνλ παηέξα ηνπ παηδηνύ, εθόζνλ δηακέλεη κόληκα θαη λόκηκα ζηελ
Διιάδα θαη αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνλ
δηακέλνληα λόκηκα θαη κόληκα εθόζνλ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ. Ωο πξνο ηε
δηαδηθαζία, ν αζθώλ ηελ επηκέιεηα ππνβάιιεη ΙΒΑΝ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα είλαη δηθαηνύρνο ή ζπλδηθαηνύρνο.
Υπέβαια ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο παηδηνύ θαη ελεκεξώζεθα όηη ε
αίηεζε κνπ παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα. Τη πξέπεη λα θάλσ;
ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεηε ζε Κέληξν Κνηλόηεηαο ηεο επηινγήο ζαο
εληόο 2 κελώλ από ηελ ελεκέξσζε πνπ ιάβαηε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο.

Οδεγίεο σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο :
1) Πξνζεζκία δύν(2) κελώλ :
ύκθσλα κε ηελ Αξηζκ. Γ11/νηθ. 13242/461 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄1039) ηνπ επηδόκαηνο γέλλεζεο
θαη εηδηθόηεξα ην Κεθάιαην Γ όπνπ:
Όηαλ ν πνιίηεο ππνβάιιεη κόλνο ηνπ ηελ αίηεζε, ελεκεξώλεηαη από ηελ εθαξκνγή
Επηδόκαηνο Γέλλεζεο Τέθλνπ ηνπ ΟΠΕΚΑ, πνπ ιεηηνπξγεί ε ΗΓΙΚΑ Α.Δ. γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ιόγν, γηα ηνλ νπνίν ε αίηεζή ηνπ παξακέλεη εθθξεκήο, παξαπέκπεηαη δε
κε ξεηή ππόδεημε κέζσ ηεο αλσηέξσ εθαξκνγήο ζε Κέληξν Κνηλόηεηαο ή Γήκν ηεο επηινγήο
ηνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζήο ηνπ, ε νπνία πξνϋπνζέηεη ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ απαηηνύκελσλ πξνϋπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηνπ
επηδόκαηνο.
Όηαλ ε αίηεζε έρεη ππνβιεζεί ζην Υπνζύζηεκα ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ
Μεηξώνπ Πνιηηώλ γηα ηε δήισζε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ, ν αηηώλ, κέζσ κελύκαηνο ζηνλ
αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ (sms) ή θαη κέζσ ειεθηξνληθήο επηζηνιήο ζηε δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email), ηα νπνία έρεη δειώζεη κε ηελ αλσηέξσ δήισζε
γέλλεζεο, θαιείηαη λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή Δπηδόκαηνο Γέλλεζεο Σέθλνπ ηνπ ΟΠΔΚΑ,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην εμέιημε ηεο αίηεζεο ηνπ. Σα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε έγραξηε κνξθή (κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο) κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηώλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο ή
ησλ Γήκσλ.
Ο ελδηαθεξόκελνο νθείιεη, θαη ζηηο δύν αλσηέξσ πεξηπηώζεηο θαη εληόο πξνζεζκίαο δύν
κελώλ από ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ελεκέξσζή ηνπ, λα ππνβάιεη ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε Κέληξνπ Κνηλόηεηαο ή ησλ Γήκσλ.
2) Πεξηπηώζεηο κε Έγθξηζεο ηεο αίηεζεο :
Οη ρξήζηεο ησλ Κ.Κ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα εθόζνλ ν πνιίηεο δελ πιεξνί ηηο
πξνϋπνζέζεηο λα πξνβαίλνπλ ζε απόξξηςε ησλ πξνζθνκηδόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Δθόζνλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα απαξαίηεηα πεδία ηεο αίηεζεο θαη ππάξρνπλ
επηζεκάλζεηο ζηελ αίηεζε πνπ απνηεινύλ <<Αηηία κε έγθξηζεο>>, ν ρξήζηεο αθνύ θάλεη
απόξξηςε ηνπ δεινύκελνπ ζηνηρείνπ ζηνλ πίλαθα ησλ επηζεκάλζεσλ ππνβάιιεη νξηζηηθά ηελ
αίηεζε επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν <<Οξηζηηθή Τπνβνιή Αίηεζεο>>.
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Ακέζσο κεηά, ε εθαξκνγή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ηνπ πνιίηε θαη εκθαλίδεη ηελ έλδεημε <<Με
Έγθξηζε>>. Η Πξάμε απηή ηεο <<Με Έγθξηζεο>> εθηππώλεηαη εηο δηπινύλ θαη ππνγξάθεηαη
από ηνλ πνιίηε (όκνηα δηαδηθαζία κε απηή ηεο Πξάμεο Έγθξηζεο)
Σηον πολίηη επιηπέπεηαι η άζκηζη Ενδικοθανούρ Πποζθςγήρ ενηόρ ηπιών μηνών καηά
ηηρ ανωηέπω απόθαζηρ <<Μη Έγκπιζηρ >> ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 46
ηος ν.4520/2018 (Α΄30)>>
Πεγή: https://opeka.gr/epidoma-gennisis/
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