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 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι

Η άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί αναγκαίο 
και απαραίτητο στοιχείο, που διευκολύνει την επικοινωνία και 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης προς 
τους πολίτες. Ο ΟΓΑ,  στο πνεύμα αυτό, προσφέρει σε σας το 

παρόν έντυπο με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις προϋποθέσεις και 
τη διαδικασία χορήγησης των νέων οικογενειακών επιδομάτων. 

Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όρισε τον 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως υπεύθυνο Φορέα χορήγησης των 
νέων οικογενειακών επιδομάτων. Ο Οργανισμός, ως ένας βασικός πυλώνας στον 
τομέα παραγωγής και ειδικότερα εφαρμογής πολιτικών «κοινωνικής προστασίας» 
της χώρας, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργείου. Με σοβαρότητα 
και επιμέλεια σχεδίασε, προγραμμάτισε και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και 
νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων (έντυπο Α21) που 
υποβάλλουν κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι. 

Η Διοίκηση σε στενή συνεργασία, τόσο με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, 
όσο και με αυτή των συναρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, βελτίωσε δραστικά την 
αποτελεσματικότητα, σε ποσότητα και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του 
Οργανισμού προς τους δικαιούχους, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, τη νομιμότητα, 
τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. 

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr), 
αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1). 

Η ενημέρωση των δικαιούχων για τη πορεία της αίτησής τους και τις οποιεσδήποτε 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, γίνεται από την ειδική εφαρμογή 
“Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
του Οργανισμού (www.oga.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία του εντύπου Α21 αποτελεί πρωτοπορία 
για τον ΟΓΑ και παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα των κοινωνικών παροχών.

Προσωπικά  βεβαιώνω όλους τους πολίτες ότι ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού 
συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτησή τους, 
ώστε ο ΟΓΑ να καταξιωθεί στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας, ως βασικός 
πυλώνας κοινωνικής προστασίας.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ

Δρ. Ξενοφών Βεργίνης



6

Α. ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ως εντολοδόχος του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγούσε, μέχρι τέλος του έτους 
2012, τα παρακάτω Οικογενειακά επιδόματα:

1. Επίδομα τρίτου παιδιού: Στην μητέρα που αποκτούσε τρίτο παιδί, 

2. Πολυτεκνικό επίδομα: Στην μητέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά, στο 
χήρο ή στη χήρα με τρία παιδιά, καθώς και στον ανάπηρο γονέα ισοβίως 
(μητέρα - πατέρα) που είχε τρία παιδιά και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

3. Εφάπαξ παροχή 2.000 €: Στην μητέρα που αποκτούσε τρίτο παιδί και 
για κάθε παιδί μετά το τρίτο. 

4. Επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες: Στη μητέρα που είχε ή αποκτούσε 
τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 23 ετών, στον πατέρα 
που είχε τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως 

αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον είχε την αποκλειστική 
ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείτο για τα παιδιά αυτά. 

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του 
και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα χορηγείτο 
σε όποιον είχε την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. 

5. Ισόβια σύνταξη: Στη μητέρα, η οποία δεν δικαιούταν πλέον το πολυτε-
κνικό επίδομα. 
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Τα ανωτέρω επιδόματα καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, 
με σκοπό την αναμόρφωση του καθεστώτος των πολυάριθμων 
οικογενειακών επιδομάτων και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο 
οικογενειακό επίδομα, που να καταβάλλεται από το πρώτο παιδί.
Τα συγκεκριμένα επιδόματα και ισόβια σύνταξη καταργήθηκαν:
α) Από 1-11-2012 το επίδομα τρίτου παιδιού, η εφάπαξ παροχή των 2.000€ 
και η ισόβια σύνταξη.

β) Από 1-1-2013  το πολυτεκνικό επίδομα και το επίδομα στις τρίτεκνες 
οικογένειες.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων που είχαν υποβληθεί 

στον ΟΓΑ πριν την ημερομηνία κατάργησής τους εξετάζονται ώστε να 
καταβληθεί στους δικαιούχους, το δικαιούμενο ποσό (αναδρομικά και μέχρι 
την ημερομηνία κατάργησης του επιδόματος).
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Β. ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της πολιτικής χορήγησης των οικογενειακών 
επιδομάτων, με την εφαρμογή εισοδηματικών - αντικειμενικών κριτηρίων, 
θεσπίστηκαν από 1-1-2013, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων 
(ν.4093/2012 ΦΕΚ 222 Α /2012) και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και 
Πολύτεκνων Οικογενειών (ν.4141/2013 ΦΕΚ 81 Α /2013).

Με τα νέα οικογενειακά επιδόματα 
διασφαλίζονται οι κοινωνικές 
ομάδες που βρίσκονται σε 
πραγματική αδυναμία, ενισχύεται η 
ελληνική οικογένεια από το πρώτο 
παιδί και στηρίζεται ο θεσμός 
της τρίτεκνης και πολύτεκνης 
οικογένειας με τρία τουλάχιστον 
εξαρτώμενα τέκνα.

1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που 
έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, 
το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.

β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται 
στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.   

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι:

α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) 
από τον υπόχρεο της οικογένειας.

β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το 
οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των 
επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.

Σημείωση: Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που 
ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 
του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι 
την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.
- Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην 
Ελλάδα 
- Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ: 
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα δικαιούνται: 
α) Οι Έλληνες πολίτες που 
διαμένουν μόνιμα στην 
Ελλάδα,

β) Οι ομογενείς αλλοδαποί που 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 
και διαθέτουν ειδικό δελτίο 
ομογενούς,

γ) Οι πολίτες κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα και διαθέτουν 
βεβαίωση εγγραφής πολίτη 
Ε.Ε.,

δ) Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα,

ε)Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην 
Ελλάδα, 

στ)Οι  πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην 
Ελλάδα (κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ) και είναι γονείς τέκνων 
ελληνικής υπηκοότητας.

ζ) Οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται 
από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 
(ν. 139/1975, Α 176),

η) Οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η : Ο Αλλογενής, δηλ. ο υπήκοος που είναι κάτοχος δελτίου 
ομογενούς από τη σύζυγό του, η οποία είναι κάτοχος δελτίου ομογενούς 
λόγω Ελληνικής καταγωγής, για να δικαιωθεί τα επιδόματα θα πρέπει τα 
τέκνα να έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Ο πολίτης τρίτης χώρας δικαιούται τα επιδόματα, εφόσον 
την τελευταία δεκαετία διαμένει μόνιμα στη Ελλάδα, είναι κάτοχος άδειας 
διαμονής σε ισχύ και τα τέκνα του έχουν αποκτήσει την ελληνική 
υπηκοότητα.
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4. ΕξΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ:
Για τη χορήγηση των νέων οικογενειακών επιδομάτων, εξαρτώμενα τέκνα 
θεωρούνται:
α) Τα άγαμα  παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή 
αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 
19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, 
ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ). 
β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον 
φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. 
Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους και σε καμία 
περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 

Σημείωση: Στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές 
του Δημοσίου, Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, 
Ναυτικού, κ.λπ), καθώς και τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 
24ου έτους της ηλικίας τους.

4.1. Ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων
 Εφόσον πληρούν και τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα 
θεωρούνται:

α) Τα τέκνα από προηγούμενο 
γάμο του ενός ή και των δύο 
συζύγων, σε περίπτωση 
έγγαμων, εφόσον ο αιτών / 
υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν 
την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη 
διατροφής των τέκνων από τον 
προηγούμενο γάμο τους. 
Για την απόδειξη ζητείται δικαστική 
απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό. 
Σε περίπτωση αντιπαράθεσης 

των γονέων ο ΟΓΑ ζητάει Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων, από την οποία να 
προκύπτει ποιός από τους δύο γονείς έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη 
διατροφής των τέκνων.

β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος άγαμος πατέρας 
τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση, 
έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων και η μητέρα δεν 
επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Για την απόδειξη ζητείται το έντυπο Ε1 του 
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οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης και των δύο γονέων, καθώς 
και υπεύθυνη δήλωση της μητέρας, με την οποία δηλώνει ότι αδυνατεί 
να διατρέφει τα εκτός γάμου τέκνα 
της, ότι την αποκλειστική ευθύνη 
διατροφής τους έχει ο πατέρας τους 
και ότι συμφωνεί να καταβληθούν τα 
επιδόματα στον πατέρα. 

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, 
εφόσον ο αιτών γονέας έχει την κύρια 
ή αποκλειστική ευθύνη της διατροφής 
των τέκνων που αποδεικνύεται από 
σχετική έγγραφη μεταξύ των γονέων 
συμφωνία ή ακόμη και υπεύθυνη 
δήλωση του άλλου γονέα. Στην εν 
λόγω δήλωση αναφέρεται ότι δεν έχει 
ρυθμιστεί δικαστικά ή με ιδιωτικό συμφωνητικό η επιμέλεια των ανήλικων 
τέκνων και ότι ο γονέας που κάνει την αίτηση έχει την επιμέλεια και την κύρια 
ευθύνη διατροφής τους.

δ) Σε περίπτωση ενήλικου τέκνου, είτε οι γονείς είναι σε διάσταση, είτε 
είναι διαζευγμένοι, ο αιτών γονέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση του τέκνου, με την οποία δηλώνει αν ο γονέας που έχει υποβάλει 
αίτηση έχει ή όχι την κύρια ευθύνη διατροφής του. 

4.2. Παραδείγματα
α) Έγγαμος με ανήλικα τέκνα που η σύζυγός του έχει και τέκνα από 
τον προηγούμενο γάμο της. Τα τέκνα της συζύγου του από τον 
προηγούμενο γάμο θεωρούνται εξαρτώμενα; 
Ναι, εφόσον η σύζυγός του 
έχει την κύρια ή αποκλειστική 
ευθύνη της διατροφής 
των τέκνων της από τον 
προηγούμενο γάμο της. 

β) Σύζυγοι σε διάσταση. 
Ποιός από τους δύο γονείς 
δικαιούται τα επιδόματα;
Τα επιδόματα τα δικαιούται 
ο γονέας που έχει την κύρια 
ή αποκλειστική ευθύνη της 
διατροφής των τέκνων.
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γ) Άγαμος πατέρας με ανήλικα παιδιά. Δικαιούται τα επιδόματα; 
Ναι, εφόσον έχει αναγνωρίσει τα παιδιά με συμβολαιογραφική πράξη ή 

δικαστική απόφαση, έχει την 
αποκλειστική ευθύνη της 
διατροφής τους και η μητέρα 
δεν επιδοτείται για τα τέκνα 
αυτά.  

δ) Σύζυγοι σε διάσταση. 
Ποιός από τους δύο γονείς 
δικαιούται τα επιδόματα;
Τα επιδόματα τα δικαιούται 
ο γονέας που έχει την κύρια 
ή αποκλειστική ευθύνη της 
διατροφής των τέκνων, η 

οποία αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη μεταξύ των γονέων συμφωνία 
ή ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα.

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙξΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 
διακρίνονται, ανάλογα με το ισοδύναμο εισόδημα, σε τρεις εισοδηματικές 
κατηγορίες.
Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
διαιρούμενο με το αποτέλεσμα της κλίμακας ισοδυναμίας.

                                            Συνολικό Οικογενειακό εισόδημα
Ισοδύναμο εισόδημα =  
                                                     Κλίμακα ισοδυναμίας

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της 
οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 
1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6.
Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες έχουν, ως εξής:
α) Έως 6.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, δηλ. 40 Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώ-
μενο τέκνο.

β) Από 6.001 Ευρώ έως 12.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. 
Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, δηλ. 
26,66 Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
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γ) Από 12.001 Ευρώ έως 18.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. 
Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος, δηλ. 
13,33 Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙξΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Οικογένεια με 1 
εξαρτώμενο τέκνο

Οικογένεια με 2 
εξαρτώμενα τέκνα

Οικογένεια με 3 
εξαρτώμενα τέκνα

μέχρι 6.000€ 40 Ευρώ το μήνα 80 Ευρώ το μήνα 120 Ευρώ το μήνα

6.001–12.000€ 26,66 Ευρώ το μήνα 53,33 Ευρώ το μήνα 79,99 Ευρώ το μήνα

12.001 – 18.000€ 13,33 Ευρώ το μήνα 26,66 Ευρώ το μήνα 39,99 Ευρώ το μήνα

Παραδείγματα:
α) Οικογένεια (2 γονείς) με 2 εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 Ευρώ. 
Τι ποσό ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων δικαιούται;

Το ποσό του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που δικαιούται είναι 53,33 
Ευρώ το μήνα και για τα δύο τέκνα και υπολογίζεται ως εξής:
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

Επομένως:

Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604 Ευρώ
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 40 χ 2=80 x (2/3) = 53,33 Ευρώ το μήνα.

β). Μονογονεϊκή οικογένεια (1 γονέας) με 1 εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 
6.000 Ευρώ. Τι ποσό ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων δικαιούται;

Το ποσό του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που δικαιούται είναι 
40 Ευρώ το μήνα και υπολογίζεται 
ως εξής:
Κλίμακα ισοδυναμίας : 
1 + 1/6= 1,166
Επομένως:
Ισοδύναμο εισόδημα : 
6.000 /1,166 = 5.143 Ευρώ
Εισοδηματική κατηγορία :Α 
Οικογενειακό επίδομα: 
40 Ευρώ το μήνα.
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6. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  
Το ποσό του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών 

ανέρχεται σε 500 Ευρώ ετησίως 
για κάθε ένα  από τα εξαρτώμενα 
τέκνα. 
Το επίδομα καταβάλλεται, εφόσον 
το συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
ανέρχεται έως τα 45.000 Ευρώ 
για τις οικογένειες με τρία τέκνα, 
το οποίο  προσαυξάνεται κατά 
3.000 Ευρώ για τις οικογένειες με 
τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 
Ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για 
τις οικογένειες με περισσότερα 
από τέσσερα τέκνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΙΚΟΓ. 
ΜΕ 3 
ΕξΑΡΤ. 
ΤΕΚΝΑ

ΟΙΚΟΓ. ΜΕ 
4 ΕξΑΡΤ. 
ΤΕΚΝΑ

ΟΙΚΟΓ. ΜΕ 
5 ΕξΑΡΤ. 
ΤΕΚΝΑ

ΟΙΚΟΓ. ΜΕ 
6 ΕξΑΡΤ. 
ΤΕΚΝΑ

ΟΙΚΟΓ. ΜΕ 
7 ΕξΑΡΤ. 
ΤΕΚΝΑ

Μέχρι 45.000 
Ευρώ

1.500 € 
ετησίως

2.000 € 
ετησίως

2.500 € 
ετησίως

3.000 € 
ετησίως

3.500 € 
ετησίως

Μέχρι 48.000 
Ευρώ

------ 2.000 € 
ετησίως

2.500€ 
ετησίως

3.000 € 
ετησίως

3.500 € 
ετησίως

Μέχρι 52.000 
Ευρώ

------- ------ 2.500 € 
ετησίως

3.000 € 
ετησίως

3.500 € 
ετησίως

Μέχρι 56.000 
Ευρώ

------- ----- ------- 3.000 € 
ετησίως

3.500 € 
ετησίως

Μέχρι 60.000 
Ευρώ

------ -------- -------- ------- 3.500 € 
ετησίως

Παραδείγματα:
α) Οικογένεια με 4 παιδιά. 

Για να λάβει το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων που ανέρχεται σε 2.000 Ευρώ 
ετησίως πρέπει να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημά έως και
 48.000 Ευρώ. 
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β) Οικογένεια με 6 παιδιά. Για να λάβει το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και 
Πολύτεκνων οικογενειών, που ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ ετησίως πρέπει 
να έχει οικογενειακό εισόδημα έως και 56.000 ευρώ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογισμός  των  επιδομάτων  γίνεται από την  Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και λαμβάνονται υπόψη:

α) το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπολογίζεται από τη Γ.Γ.Δ.Ε. με βάση 
την εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος).

β) ο αριθμός των γονέων που δηλώνονται στο έντυπο Α21

γ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιού-
χους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε 
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Στους 
δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο 
επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα 
για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, 
δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του 
πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και 
αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21. 

Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης 
(έντυπο Α21) εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν 
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α21)
Η αίτηση - δήλωση (έντυπο  Α21) συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της 

φορολογικής δήλωσης (Ε1) ο οποίος 
πρέπει να δηλώσει επακριβώς 
την οικογενειακή του κατάσταση 
(έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, 
άγαμος/η, επίτροπος), 
κατά την ημερομηνία υποβολής της. 
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8.1.Παραδείγματα υπόχρεων υποβολής εντύπου Α21
α) Σύζυγοι που υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά: Το έντυπο 
Α21 συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον έναν από τους δύο 
συζύγους. 
Εν συνεχεία, θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο του εντύπου Α21 και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, προκειμένου να γίνει η σύζευξη των ΑΦΜ και να υπολογιστεί 
το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

β) Σύζυγοι διαζευγμένοι ή σε διάσταση: Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται 
από τον γονέα που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των 
τέκνων.

γ) Έγγαμοι με τέκνα από προηγούμενο γάμο, είτε του υπόχρεου 
φορολογικής δήλωσης είτε της συζύγου του: 
Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο φορολογικής δήλωσης 
της οικογένειας, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν την 
κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων από τον προηγούμενο 
γάμο τους.

δ) Θάνατος υπόχρεου, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 
(έντυπο Ε1). 
Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον/την χήρο /α, αφού προηγουμένως 
προσκομίσει, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ, αντίγραφο του εντύπου Ε1 
και ληξιαρχική πράξη θανάτου.  

ε) Ανήλικα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς: Το έντυπο Α21 
συμπληρώνεται από τον επίτροπο που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των 
τέκνων με δικαστική απόφαση. 
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Εάν έχουν οριστεί πλέον του ενός επίτροποι, το έντυπο Α21 συμπληρώνεται 
από κάθε έναν επίτροπο χωριστά για τα τέκνα που επιτροπεύει.

Σε περίπτωση ενήλικων ορφανών, το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από 
το μεγαλύτερο τέκνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπόχρεος – αιτών έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης 
των στοιχείων  της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21). 

Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών θα 
πρέπει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων 
που δήλωσε.

Σε περίπτωση λανθασμένης 
καταχώρησης στοιχείων στην 
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
(έντυπο Α21) θα πρέπει άμεσα 
και όχι πέραν της ληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των 
αιτήσεων, ο υπόχρεος να 
προβαίνει σε διόρθωση και 
τροποποίηση των στοιχείων 
της αρχικής αίτησής του 
(έντυπο Α21), μέσω του 
περιβάλλοντος Taxisnet (www.
gsis.gr). 

Σε περίπτωση μη διόρθωσης ή τροποποίησης των στοιχείων, η αίτηση 
εξετάζεται με τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία.

8.2. Για τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης (έντυπο Α21) ο υπόχρεος 
υποβολής πρέπει να γνωρίζει:
α) Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας, εφόσον πρόκειται για Έλληνα 
πολίτη, 
β) Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου 
θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την συμπλήρωση του IBAN  πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή, διότι σε περίπτωση πίστωσης λανθασμένου 
λογαριασμού, ο ΟΓΑ δεν δύναται να προβεί σε ενέργειες επιστροφής 
των πιστωμένων ποσών και πίστωσής τους σε νέο λογαριασμό.
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γ) Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. 

δ) Την ακριβή ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της 
Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.

ε) Τον δωδεκαψήφιο αριθμό που αναγράφεται στην ταυτότητα του φοιτητή 
(πάσο), εφόσον υπάρχει παιδί που φοιτεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Εάν η σχολή 
στην οποία φοιτεί δεν προβλέπει έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (π.χ. 
στρατιωτικές σχολές, πανεπιστήμια εξωτερικού), στο ανάλογο πεδίο 
θα εισάγονται 12 μηδενικά.

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά 
να επιλέγονται και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται τα 

στοιχεία που δηλώνονται στην 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 και 
τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα, 
όταν και εφόσον ζητηθούν.
Παραδείγματα:

α) Σε περίπτωση συμπλήρωσης 
του πεδίου «Σπουδαστής/Φοιτητής» 
πρέπει να συμπληρώνεται και 
το πεδίο με το δικαιολογητικό 
που αποδεικνύει την ιδιότητα του 
«Σπουδαστής/Φοιτητής», το οποίο 
είναι η «βεβαίωση σπουδών».

β)Ο διαζευγμένος γονέας ή ο 
γονέας σε διάσταση ή ο γονέας με τέκνο από προηγούμενο γάμο ή με 
αναγνωρισθέν τέκνο πρέπει να συμπληρώνει και το πεδίο με το δικαιολογητικό 
που αποδεικνύει ότι ο αιτών γονέας έχει την «Κύρια ευθύνη διατροφής» και 
«Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» των τέκνων, το οποίο είναι: «Δικαστική απόφαση 
επιμέλειας ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση άλλου γονέα 
για την επιμέλεια και διατροφή του/των τέκνου/νων». 

Για ενήλικα τέκνα από προηγούμενο γάμο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 
των τέκνων για το ποιός γονέας έχει το βάρος της συντήρησής τους.

10.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει 
εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής µέσω 
του περιβάλλοντος του Taxisnet (www.gsis.gr).
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Λόγοι Μεταβολής
α) Απόκτηση τέκνου 
β) Έναρξη ή Λήξη σπουδών τέκνου/ων, που φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια 
καθώς και σε ΙΕΚ (Δημόσια ή ιδιωτικά).
γ) Γάμος ή θάνατος δικαιούχου,
δ) Γάμος ή θάνατος εξαρτώμενου τέκνου. 

ε) Εγκατάσταση δικαιούχου ή των εξαρτώμενων τέκνων μόνιμα στο εξωτερικό.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

•   Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης 
(έντυπο Α21), η αίτηση επεξεργάζεται (εκκαθαρίζεται) μηχανογραφικά 
από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το 
εισοδηματικό κριτήριο, με βάση την οικογενειακή κατάσταση του / της αιτούντος / 
αιτούσας και τα εξαρτώμενα τέκνα του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της 
εκκαθάρισης, καθώς και για το συνολικό εισόδημα που ελήφθη υπόψη κατά 
την εκκαθάριση, μέσω του περιβάλλοντος του Taxisnet (www.gsis.gr), από την 
εφαρμογή «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Α21)».
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• Μετά την εκκαθάριση των αιτήσεων αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο 
στον ΟΓΑ, ο οποίος δια των αρμοδίων του Υπηρεσιών προβαίνει σε 
ηλεκτρονικούς ελέγχους – διασταύρωση των στοιχείων που δηλώθηκαν 
από τον/την  αιτούντα/ αιτούσα στο έντυπο Α21, με στοιχεία που τηρούνται 
σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

Η ενημέρωση των αιτούντων σχετικά με την πορεία της αίτησής τους, την 
ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών  στον ΟΓΑ, όπως επίσης και για τις 
τυχόν περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ως προς 
τη διόρθωση ή συμπλήρωση του εντύπου Α21, γίνεται αποκλειστικά, 
μέσω της ειδικής εφαρμογής με τίτλο: «Πληροφορίες Οικογενειακών 
Επιδομάτων Α21», που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
(www.oga.gr).
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Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Θεσμικό πλαίσιο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2), όπως αντικαταστάθηκε 
και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ Α 18), με την παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4144/2013(ΦΕΚ Α 88), με 
την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α 163) και τις διατάξεις 
της παρ. 7 της υποπ. Β2 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α ). 

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β’), 
όπως συμπληρώθηκε με την  αριθμ. Δ27/οικ.7943/263/2014 (ΦΕΚ 701 Β’).

γ) Εγκύκλιος ΟΓΑ με αριθμό 7/2013.

2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 
οικογένειες: 
α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α 163) και τις διατάξεις 
της παρ. 7 της υποπ. Β2 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α ).

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β’) 
όπως συμπληρώθηκε με την  αριθμ. Δ27/οικ.7943/263/2014 (ΦΕΚ 701 Β›).

γ) Εγκύκλιος ΟΓΑ με αριθμό 7/2013.
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                                               Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

1η ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:   ΕΓΓΑΜΟΣ
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1η ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21   
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ / ΑΓΑΜΟΣ / ΧΗΡΟΣ
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1η ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 
ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
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2η ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21  -
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

2η ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21  -
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΑΜΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΑΜΟΥ ΑΝΔΡΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ 
ή ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΒΕΡΩΦ 7, 
ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ 213-1519502

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ  ΛΑΜΙΑ

ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ & ΒΕΛΛΙΟΥ, 
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 22313-55302

ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΦΑΪΤΑΚΗ 2 & 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 
ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2813-407206, 
2813-407245

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,  
(ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 
ΤΚ 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26513-70800, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 168, 
ΤΚ 264 43 ΠΑΤΡΑ

2613-615718, 
2613-615720, 
2613-615730

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63, 
ΤΚ 544 53

231-3324946, 
231-3324958

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1,3,5 
ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25313-55212, 
25313-55213, 
25313-55216, 
25313-55211

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΟΗΕ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΤΚ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ 2713-602728

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ & ΤΣΑΤΣΟΥ 
2,ΤΚ 41335 ΛΑΡΙΣΑ

2413-509425, 
2413-509419,
2413-509448

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
(Πλησίον δημοσίου ΚΤΕΟ),  
ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

2461-032.307

Ε. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OΓΑ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα.
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213-15.19.100, 213-15.19.200, 213-15.19.300  

www.oga.gr
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