Επίδομα παιδιού 2020. Πληρώνεται η δεύτερη διμηνιαία δόση

Από την Πέμπτη 14/05/2020 είναι προσωρινά κλειστή η ηλεκτρονική πλατφόρμα
αιτήσεων
Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2020, μέχρι να
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και...

καταβολή της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2020. Μετά την ολοκλήρωση της
πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις.
Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και
να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη
υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Υπενθυμίζεται πως η αίτηση Α21 υποβάλλεται άπαξ ετησίως, οπότε όσοι έχουν ήδη
ολοκληρώσει την αίτησή τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν.
Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο
Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.
Επειδή το επίδομα του 2020 θα υπολογιστεί με βάση το εισόδημα του φορολογικού
έτους 2019 και προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του
επιδόματός τους αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, πρέπει να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση 2020, ώστε αυτή να
εκκαθαριστεί εγκαίρως και να λάβουν το ακριβές ποσό του επιδόματος που
δικαιούνται.
Η Β διμηνιαία δόση του 2020 αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και θα
καταβληθεί, όπως ορίζει ο νόμος, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 σε όλους όσοι
έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 για το 2020
Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική
αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα
και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21
Αιτήσεις Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2020 θα υποβάλλονται διαρκώς – όπως και
πέρυσι – μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2021 και οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες
Τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά για το 2020, όποτε κι αν
υποβάλλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και 15/1/2021, όπως έγινε και πέρυσι.
Αυτονόητο είναι επίσης πως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης
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τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος
επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ
νέου αίτησης Α21.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που
δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων
πληρωμών
Για τη διευκόλυνση σας στην υποβολή της αίτησης Α21 ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει τα
ακόλουθα:
Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην Αίτηση –
υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (υπάρχει δυνατότητα
ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).
Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές
ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.
Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2020 πρέπει να έχουν επιπλέον
διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσου) που είχαν πριν την
μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος θα κληθούν να
επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς πρέπει να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, άδειες
διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ. Αν οι άδειες διαμονής δεν διασταυρώνονται
ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.
Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2020 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2001) και
είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ
κλπ) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν, στα σχετικά πεδία της αίτησης, τον
αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου που φοιτά.
Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την
ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός
του 2020) βεβαίωσης σπουδών στην αίτηση Α21.
Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές των ΙΕΚ
(ιδιωτικών-δημοσίων), των Κολεγίων ή σπουδαστές της ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) όπως οι Σχολές
Θεάτρου, Χορού κλπ, ή φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού,
ή μαθητές του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν
πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν εκδοθεί εντός του 2020) από τις
σχολές φοίτησης τους. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν
διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική
επισύναψη ή καταχώρηση στοιχείων της βεβαίωσης στην αίτηση Α21. Οι
βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.
Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο, για τα ίδια
εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική
επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης
της επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική
συναίνεση του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων γονέων είναι
υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθεσης
επιμέλειας.
Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο
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των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στη
συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή.
Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέλεγχος των εισοδημάτων με βάση τις
τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν
στο Α21 και το επίδομα επανυπολογίζεται.
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