Την Τετάρτη 20/12 η 4η δόση των
οικογενειακών επιδομάτων σε
745.911 οικογένειες
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Μεθαύριο, Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου καταβάλλονται τα Οικογενειακά Επιδόματα 4ου Τριμήνου
2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ. Στην πληρωμή εντάσσονται όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι
υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι και 27 Νοεμβρίου και οι αιτήσεις τους έχουν ελεγχθεί πως πληρούν
τις προϋποθέσεις.
ΟΟΓΑ υπενθυμίζει πως οι δικαιούχοι μπορούν για το 2017 να υποβάλλουν αιτήσεις Α21 στην
ΑΑΔΕ (σύστημα taxis) μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018.
Ηεπικείμενη πληρωμή συνιστά την μεγαλύτερη 4η δόση, τόσο σε πλήθος δικαιούχων όσο και σε
ύψος δαπάνης που έχει καταβληθεί από το 2013, όταν άρχισε η καταβολή των οικογενειακών
επιδομάτων σύμφωνα με τους νόμους 4093/2012 και 4141/2013.
Ειδικότερα, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων - Πολύτεκνων
Οικογενειών θα εισπράξουν στο πλαίσιο της πληρωμής 4ου Τριμήνου 769.856 οικογένειες
δικαιούχων, έναντι 745.911 το 4ο τρίμηνο του 2016. Συνολικά η δαπάνη ανέρχεται στα
178.376.555 εκατομμύρια ευρώ.
Τηνίδια ημερομηνία πληρώνονται και εκκρεμείς αιτήσεις παλαιότερων ετών.
ΟΟργανισμός έχει ήδη εκκαθαρίσει και συνολικά πληρώσει φέτος περισσότερες από 78.486
εκκρεμείς αιτήσεις.
Πρόκειταιγια αιτήσεις κυρίως του 2016 και του 2015, αλλά και λίγες παλαιότερες, για τις οποίες οι
δικαιούχοι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που είχαν προσκομίσει
ήταν ελλιπή.
Οιυπηρεσίες εργάζονται εντατικά, οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται, οι
δικαιούχοι ενημερώνονται για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών,
ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων ταυτόχρονα με την
επεξεργασία των Α21 που υποβλήθηκαν μετά την 28η Νοεμβρίου 2017 και θα υποβάλλονται μέχρι
και 15 Ιανουαρίου. Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος – λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών –

και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 28η Νοεμβρίου 2017 και μετά, η πληρωμή θα
πραγματοποιηθεί με τη δόση του Α ’ τριμήνου 2018.
ΟΟΓΑ θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσους πρέπει να προσκομίσουν
συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά ταυτόχρονα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του (www.oga.gr, πεδίο "Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών
Επιδομάτων") προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.
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