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Α.Χ.Αιτήµατα 

Έγγραφο ∆ηµοσιογραφικής ∆ιάσκεψης 30.11.2011 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Πιο αναλυτικά τα νοµοσχέδια περιλαµβάνουν για τους πολύτεκνους τα πιο κάτω αρνητικά 
σηµεία.  
 
Α. Για το Επίδοµα Τέκνου 

1. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, του επιδόµατος τέκνου των πολυτέκνων για 
τα παιδιά τους που είναι φοιτητές.  ∆εν θεωρούνται πλέον εξαρτώµενα. 

2. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, πέραν του 83% του επιδόµατος τέκνου που 
λαµβάνει η πολύτεκνη οικογένεια όταν έχει 2 φοιτητές και 2 µαθητές. 

3. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, πέραν του 81% του επιδόµατος τέκνου που 
λαµβάνει η πολύτεκνη οικογένεια όταν έχει 1 φοιτητή και 2 µαθητές. 

4. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, πέραν του 70% του επιδόµατος τέκνου που 
λαµβάνει η πολύτεκνη οικογένεια όταν έχει 1 ή και 2 εξαρτώµενα παιδιά. 

5. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, πέραν του 40% του επιδόµατος τέκνου που 
λαµβάνει η πολύτεκνη οικογένεια µε 3 εξαρτώµενα παιδιά 

6. Κατάργηση της µηνιαίας καταβολής του επιδόµατος (Θα καταβάλλεται κάθε τρείς 
µήνες αντί κάθε µήνα ή και µία φορά το χρόνο)  

7. Κατάργηση της ιδιότητας του πολύτεκνου αφού όταν παραµένει µε 3 παιδιά θα 
θεωρείται τρίτεκνος, µε δύο, δίτεκνος και µε ένα, µονότεκνος µε δραστική µείωση του 
επιδόµατος. Συνεπώς, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, µε την µείωση των 
εξαρτωµένων θα προκύψει η δραστική µείωση των επιδοµάτων ως πιο πάνω. 

8. Επιπρόσθετα, περαιτέρω µείωση του επιδόµατος στη βάση των επιπλέον 
εισοδηµατικών κριτηρίων που προτείνονται. 

 
Β. Για τη Φοιτητική Χορηγία 

1. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, πέραν του 33% της φοιτητικής χορηγίας 
που λαµβάνει η πολύτεκνη οικογένεια, όταν παραµένει µε 2 φοιτητές µόνο.  

2. Αφαίρεση, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, πέραν του 33% της φοιτητικής χορηγίας 
που λαµβάνει η πολύτεκνη οικογένεια, όταν παραµένει µόνο µε 1 φοιτητή και 1 
εξαρτώµενο ή µόνο µε 1 φοιτητή. 

3. Κατάργηση της ιδιότητας του πολύτεκνου.  Συνεπώς, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, 
µε την µείωση των εξαρτωµένων, θα συνεπάγεται και µείωση της πολυτεκνικής 
φοιτητικής χορηγίας ως πιο πάνω. 

4. Επιπρόσθετα, εντοπίζεται περαιτέρω µείωση της φοιτητικής χορηγίας στη βάση των 
εισοδηµατικών κριτηρίων που προτείνονται. 
 

Γ. Γενικότερα  – και για Επίδοµα Τέκνου και για Φοιτητική Χορηγία 
1. Στόχευση στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων (Αδίκως και ανισοµερώς). 
2. Εισοδήµατα – Που αποκτήθηκαν 2 χρόνια πριν αντί για 3 χρόνια που είναι σήµερα. 

Επίσης Θα θεωρείται ως εισόδηµα και το επίδοµα. 
3. Τα ∆άνεια επιβίωσης – δεν λαµβάνονται υπόψη 
4. Η Τιµαριθµική αναπροσαρµογή επιδόµατος – κατάργηση για 2012 & 2013 
5. Φοροδιαφυγή 
6. Υπογεννητικότητα 
7. Η Σύνθεση οικογένειας – δεν λαµβάνεται υπόψη για 2, 3 ή 4 εξαρτώµενα παιδιά 
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Ενδεικτικά παραδείγµατα: 
 
Παράδειγµα 1:     
 
Πολύτεκνη οικογένεια µε 4 παιδιά (2 φοιτητές και 2 µαθητές) 
Οικογενειακό εισόδηµα: €25,000 ετήσια.  
 
Επιπτώσεις:  
 

1. Αφαίρεση (100%) του Επιδόµατος τέκνου που λαµβάνει για τους δύο φοιτητές. 
2. Αφαίρεση του 70% του επιδόµατος που λαµβάνει για τους δύο µαθητές 
3. Κατάργηση καταβολής επιδόµατος κάθε µήνα. 

 
Αποτέλεσµα:  
Συνολικό  ποσοστό µείωσης 83%. 
(Λάµβανε επίδοµα €560 τον µήνα  (δηλαδή €6,720 ετήσια) και τώρα θα λαµβάνει 
επίδοµα µία φορά το χρόνο ποσό €1150. (δηλαδή €95 τον µήνα). 
 
 

Παράδειγµα 2:     
 
Σύγκριση :  

- Από τη µία, πολύτεκνη οικογένεια µε 4 ή 5 παιδιά εκ των οποίων τα 2 ή 3 παιδιά  
είναι φοιτητές και τα άλλα 2 µαθητές. 

- Από την άλλη, οικογένεια µε µόνο 1 ή 2 παιδιά που είναι µαθητές. 
 
Οικογενειακό Εισόδηµα: Έχουν το ίδιο, από €35,000 ετήσια.   
                                         
Επιπτώσεις: 
 
Η πολύτεκνη οικογένεια θα χάσει πέραν του 83% του επιδόµατος που λαµβάνει.  
 
Η οικογένεια που έχει 1 ή 2 παιδιά  δεν θα έχει καµιά επίπτωση. 
 
 
Παράδειγµα 3:      
 
Πολύτεκνη οικογένεια µε 2 φοιτητές και 2 παιδιά ενήλικα 
Οικογενειακό εισόδηµα: €28,000  
   
Επιπτώσεις: 
 

1. Αφαίρεση (100%) του επιδόµατος τέκνου που λαµβάνει. 
2. Αφαίρεση 33% της Φοιτητικής Χορηγίας που λαµβάνει. 

 


