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Άρθρο 43     

Ειδικό ε̟ίδοµα τρίτεκνων  και ̟ολύτεκνων  
 

1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες µε τρία και άνω εξαρτώµενα  τέκνα ειδικό 
ε̟ίδοµα τριτέκνων και ̟ολυτέκνων, το ο̟οίο ορίζεται σε ̟εντακόσια (500) ευρώ 
κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο  εισόδηµα είναι 
µέχρι σαράντα ̟έντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως 
άνω όριο οικογενειακού εισοδήµατος ̟ροσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) 
ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για 
κάθε ε̟ι̟λέον τέκνο  για τις οικογένειες µε ̟ερισσότερα των τεσσάρων τέκνα.  
 

2. Ως εξαρτώµενα νοούνται τέκνα ̟ροερχόµενα α̟ό γάµο, φυσικά, θετά ή 
αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υ̟ερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας 
του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη µέση εκ̟αίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα ̟ου 
φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκ̟αίδευση καθώς και σε Ινστιτούτα 
Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το ε̟ίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο 
φοίτησής τους ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία 
̟ερί̟τωση ̟έρα α̟ό τη συµ̟λήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Ε̟ι̟λέον, ως 
εξαρτώµενα τέκνα για θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης του ε̟ιδόµατος, 
λαµβάνονται υ̟όψη τα τέκνα µε ̟οσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω καθώς και το 
α̟ορφανισθέν τέκνο ή τα α̟ορφανισθέντα τέκνα ̟ου α̟οτελούν ιδία οικογένεια 
και ε̟ήλθε θάνατος και των δύο γονέων.  
 

3. Σε ̟ερί̟τωση θανάτου του δικαιούχου ή υ̟αίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και 
οριστικής διακο̟ής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το ε̟ίδοµα καταβάλλεται σε 
ό̟οιον έχει την κύρια ή α̟οκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το ε̟ίδοµα 
καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις και στον ̟ατέρα, ο ο̟οίος έχει 
ένα ή ̟ερισσότερα ζώντα τέκνα α̟ό διαφορετικούς γάµους, καθώς και τα νοµίµως 
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα α̟ό τον ίδιο, εφόσον όµως έχει την α̟οκλειστική 
ευθύνη διατροφής τους και η µητέρα δεν ε̟ιδοτείται για τα ̟αιδιά της αυτά. 

 
4. Το ε̟ίδοµα της ̟αραγράφου 1 χορηγείται κατό̟ιν αίτησης και καταβάλλεται σε 

τρεις δόσεις. Για τη διακο̟ή του ε̟ιδόµατος, λόγω συµ̟λήρωσης των οριζοµένων 
στην ̟αράγραφο 2, κατά ̟ερί̟τωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των τέκνων 
θεωρείται η 31η  ∆εκεµβρίου τους έτους γέννησής τους και, ̟ροκειµένου ̟ερί 
φοιτητών ή σ̟ουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σ̟ουδαστικού έτους. Ειδικά 
για την ̟ρώτη εφαρµογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώµενα τέκνα ̟ου έχουν 
γεννηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησης και το δικαίωµα 
αναγνωρίζεται αναδροµικά α) α̟ό 1.1.2013 για τέκνα γεννηµένα µέχρι 31.12.2012 
και β) α̟ό την 1η του ε̟όµενου µήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννηµένα εντός 
του 2013.  
 



5. Το ε̟ίδοµα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες ̟ροσώ̟ων, εφόσον έχουν µόνιµη 
και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαµονή στην Ελλάδα,  φορολογούνται στην Ελλάδα 
και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα: 

α)  Έλληνες ̟ολίτες,   
β) οµογενείς αλλοδα̟ούς και διαθέτουν δελτίο οµογενούς, 
γ) ̟ολίτες κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης , 
δ) ̟ολίτες των χωρών ̟ου ανήκουν στον Ευρω̟αϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς ̟ολίτες, 
ε) αναγνωρισµένους ̟ρόσφυγες  των ο̟οίων το καθεστώς ̟αραµονής στην 

Ελλάδα διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 για το 
Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄201), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 
α̟ό το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125) 

στ) ανιθαγενείς, των ο̟οίων το καθεστώς ̟αραµονής στην Ελλάδα διέ̟εται 
α̟ό τις διατάξεις της Σύµβασης του 1954 για το Καθεστώς των 
Ανιθαγενών (ν. 139/1975,  Α΄176), 

ζ) δικαιούχους του ανθρω̟ιστικού καθεστώτος,  
η) ̟ολίτες άλλων κρατών ̟ου διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα και είναι 

γονείς τέκνων ελληνικής υ̟ηκοότητας. 
 

6. Οι σχετικές ̟ιστώσεις εγγράφονται στον ̟ροϋ̟ολογισµό του Υ̟ουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.    
 

7. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ̟ου εκδίδεται εντός µηνός α̟ό τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος ρυθµίζονται τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για την α̟όδειξη της 
10ετούς κατοικίας ή διαµονής στην Ελλάδα, η διαδικασία χορήγησης του 
ε̟ιδόµατος και ο φορέας καταβολής του. Με όµοιες α̟οφάσεις ρυθµίζεται και κάθε 
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ̟αρούσας διάταξης.  
 

8. Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν.4110/2013 (Α΄17) καταργείται. 
 


