
ΚΥΑ Δ22/οικ. 7110/222 

(ΦΕΚ 555/Β/02-03-2016) 

 

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227/Β') κοινής 

υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας 

χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού 

επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες». 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 

«Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (222/Α'), όπως ισχύει. 

2. Του άρθρου 40 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή 

πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (81/Α') όπως ισχύει. 

3. Του άρθρου 65 του Ν. 4170/2013 « Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 

ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες 

διατάξεις» (163/Α'). 

4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (98/Α'). 

5. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (29/Α'). 

6. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (178/Α'). 

7. Της παρ. 3 α) του άρθρου 37 του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (180/Α'). 

8. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρων, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Της αριθ. Υ29/8-10-15 (ΦΕΚ 2168/Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

10. Της αριθ. Υ28/8-10-15 (ΦΕΚ 2168/Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου». 



11. Της αριθ. Υ14/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλ. 

Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη». 

12. Το από 22/6/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Κλάδου Οικογενειακών επιδομάτων 

του ΟΓΑ. 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε 

Άρθρο μόνο 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής: 

«Αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξη των αχρεωστή- 

τως καταβληθέντων, σε περίπτωση που τα επιδόματα καταβλήθηκαν χωρίς να 

πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι η Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Δ/ 

νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών». 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου μόνου της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ27/ 

οικ.7943/263/2014 (ΦΕΚ 701/ Β'), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι δικαιούχοι που υποβάλουν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, η 

οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό αρχείο παραλαβής δηλώσεων, δύνανται να 

υποβάλουν έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων το μηχανογραφημένο 

έντυπο Α21, για την χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων». 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός 

μηνός να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής στη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών μέσω του Taxisnet.». 

4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρισης οποιουδήποτε στοιχείου 

που δηλώνεται στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21), αυτή μπορεί να 

μεταβληθεί ή να διορθωθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων». 

5. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Η οποιαδήποτε μεταβολή που απαιτείται μέσω 

περιβάλλοντος του Taxisnet για τη χορήγηση των επιδομάτων και οποιαδήποτε 

μεταβολή που δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΓΑ, μετά από έλεγχο των προβλεπόμενων 

δικαιολογητικών, εφόσον αυτά ζητηθούν». 



6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«1. Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ, να αποστείλει στον ΟΓΑ, 

μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει 

τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21. 

Οι αιτούντες/δικαιούχοι που θα κληθούν να προσκομίσουν στον ΟΓΑ δικαιολογητικά 

καθώς και η προθεσμία προσκόμισης τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του 

ΟΓΑ»: 

7. Το άρθρο 5 ««Ελεγχος φακέλου δικαιούχου» αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 5 

Ελεγχος αιτήσεων (φακέλου δικαιούχου) 

«1. Ο έλεγχος των αιτήσεων δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται 

προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, 

μετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων. 

2. Ο ΟΓΑ διενεργεί εκτεταμένους ηλεκτρονικούς έλεγχους - διασταύρωση των 

δηλωθέντων στοιχείων στο έντυπο Α21 από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την 

ακρίβεια, σε συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση. 

3. Στην περίπτωση που από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους προκύψει, ότι τα 

δηλωθέντα στο έντυπο Α21, από τον αιτούντα/δικαιούχο, στοιχεία δεν συμφωνούν με 

τα στοιχεία του Μητρώου άλλων Υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ εκδίδει 

διαπιστωτική πράξη μη χορήγησης των επιδομάτων. 

4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον 

ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα 

δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο. 

5. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη 

χορήγησης ή μη των επιδομάτων. Η πράξη μη χορήγησης αποστέλλεται στον 

ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης. 

6. Η καταβολή των επιδομάτων διενεργείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον 

αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και 

γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης». 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες 

και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται το επόμενο έτος εκείνου που επήλθαν οι 

λόγοι αναστολής της προηγούμενης παραγράφου». 



9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 καταργείται. 

10. Η παρ. 5β του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής 

Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην 

Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένεια του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους 

ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε 

Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού». 

11. Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 7 καταργείται. 

12. Στο άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της κοινής υπουργικής 

απόφασης με αριθμό Δ27/ οικ. 7943/263/2014 (ΦΕΚ 701 Β') προστίθεται παράγραφος 

4, η οποία έχει ως εξής: 

«4. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 

οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις 

του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012, επιτρέπεται να 

συμψηφίζονται με το χορηγούμενο στις ίδιες οικογένειες ενιαίο επίδομα στήριξης 

τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, 

επιφυλασσομένων των διατάξεων της περ. 11 του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. 

ΙΑ2 του Ν. 4093/2012». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ     ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

TPΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 


