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Τ
ο πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση του 
έντονου δηµογραφικού προβλήµατος 
που αντιµετωπίζει η χώρα κάνει η κυβέρ-

νηση, ολοκληρώνοντας το πακέτο ενίσχυσης της 
οικογένειας µε τη νοµοθέτηση του επιδόµατος 
γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ, για 83.000 δι-
καιούχους. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορί-
ες της Realnews, εντός της εβδοµάδας η ηγε-
σία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, υπό τον αρµόδιο υπουργό Γιάννη 
Βρούτση και την υφυπουργό ∆όµνα Μιχαη-
λίδου, θα προχωρήσει στην κατάθεση του νο-
µοσχεδίου, προκειµένου να τεθεί σε εφαρµο-
γή η χορήγηση του επιδόµατος από την 1η Ια-
νουαρίου του 2020. Στο ίδιο νοµοσχέδιο, που 
έχει αποκλειστικά στη διάθεσή της η «R», προ-
ωθούνται, επίσης, αλλαγές στα επιδόµατα παι-
διού και στέγασης, µε αυστηροποίηση των κρι-
τηρίων χορήγησής τους, καθώς πλέον θα απαι-
τείται η 10ετής παραµονή µόνιµα και νόµιµα 
στη χώρα για πολίτες τρίτων χωρών. Παράλ-
ληλα, δροµολογείται η δηµοσίευση της προ-
κήρυξης πρόσληψης µόνιµου προσωπικού 
στους φορείς πρόνοιας. Με το νοµοσχέδιο τί-
θενται, σύµφωνα µε την υφυπουργό Κοινωνι-
κών Υποθέσεων για θέµατα Πρόνοιας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, ∆. Μιχαηλίδου, τα θεµέ-
λια για µια σύγχρονη δηµογραφική πολιτική, 
επενδύοντας στο µέλλον των παιδιών, άρα και 
της χώρας. Το υπουργείο Εργασίας επισηµαί-
νει ότι θα καλυφθεί πάνω από το 80% των γεν-
νήσεων του 2020. Το επίδοµα γέννησης, που 
είναι η αιχµή του δόρατος του νοµοσχεδίου, 
πλαισιώνεται από ρυθµίσεις που υπηρετούν 
βασικούς άξονες της κοινωνικής πολιτικής του 
υπουργείου και δίνουν λύση σε προβλήµατα 
που κληροδοτήθηκαν από την προηγούµενη 
κυβέρνηση. Οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις, σύµ-
φωνα µε το υπουργείο, είναι οι εξής: 

Το τελικό σχέδιο
για τα επιδόµατα
Η «R» αποκαλύπτει τι περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο που κατατίθεται 
τις επόµενες ηµέρες στη Βουλή για τα επιδόµατα γέννησης, 
στέγασης, τέκνων και ορεινών περιοχών

 Το επίδοµα παιδιού χορηγείται µόνο εφόσον το παιδί παρακολουθεί, 
αποδεδειγµένα, το σχολείο για να αποκτήσει τη βασική µόρφωση.

 Το επίδοµα ορεινών και µειονεκτικών περιοχών καθίσταται πλέον ακα-
τάσχετο και αφορολόγητο.

 Οι φορείς πρόνοιας στελεχώνονται µε µόνιµο προσωπικό. 

Επίδοµα γέννησης 
Σε δύο δόσεις θα καταβάλλεται το επίδοµα γέννησης των 2.000 ευρώ. Η 
πρώτη δόση θα είναι 1.500 ευρώ και θα καταβάλλεται µετά από αίτηση 
στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ενώ η δεύτερη δόση θα δίνεται εντός του επόµενου 6µήνου από τη γέν-
νηση του παιδιού. ∆ικαιούχοι του επιδόµατος είναι η µητέρα του παιδιού 
ή ο πατέρας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχει την επιµέλεια του παιδιού. 

Πρόκειται για το πρώτο επίδοµα πρόνοιας στή-
ριξης αµιγώς της οικογένειας που θα χρησιµο-
ποιηθεί ως ασπίδα στο πρόβληµα της υπογεν-
νητικότητας που αντιµετωπίζει η χώρα. Με την 
παροχή κινήτρων, µε στόχο την αύξηση των 
γεννήσεων στην Ελλάδα µακροπρόθεσµα, θα 
στηριχθεί και το σύστηµα κοινωνικής ασφά-
λισης, σύµφωνα µε τον υπουργό Εργασίας Γ. 
Βρούτση, καθώς, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, το 
2060 το ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 
65 ετών θα φτάσει το 58% από 31% που είναι 
σήµερα. Η δηµογραφική «βόµβα» αναµένε-
ται να πυροδοτηθεί τα αµέσως επόµενα χρό-
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