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πλεκκέλν «1» 
 

ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣΕΚΝΩΝ) 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΜΟΤ Ε ΚΑΑΤ 

 

 1. Σα ηέθλα ηωλ Μειώλ ηεο ΕΑΑ πνπ ζεωξνύληαη Εμαξηώκελα – 
Πξνζηαηεπόκελα θαη ππνινγίδνληαη ζηελ Μνξηνδόηεζε ηνπ Παξαζεξηζκνύ, είλαη:  
 

  α. Tα αλήιηθα άγακα ηέθλα, πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ αληίζηνηρε Οηθνγελεηαθή Μεξίδα σο πξν-
ζηαηεπόκελα, αλεμαξηήησο εάλ νη γνλείο ηνπο έρνπλ ηειέζεη γάκν ή εάλ απηά, έρνπλ 
πηνζεηεζεί ή αλαγλσξηζηεί από απηνύο.  
 

  β. Tα ελήιηθα άγακα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία ή δεκόζηα ή ηδησηηθά 
ηλζηηηνύηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (IEK), ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ θαη είλαη 
πξνζηαηεπόκελα. 
 

  γ. Tα ελήιηθα άγακα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο κεηαπηπρηαθέο ζρνιέο 
ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ θαη είλαη πξνζηαηεπόκελα.  
 

  δ. Tα ελήιηθα άγακα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ζε ηδησηηθά ιύθεηα ή ηδησηηθέο ζρνιέο αλα-
γλσξηζκέλεο από ην θξάηνο, ή ζρνιέο καζεηείαο ηνπ OAEΔ θαη είλαη πξνζηαηεπόκελα. 
 

  ε. Tα ελήιηθα άγακα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ζε ηξαηησηηθέο ρνιέο (Επειπίδσλ, Ναπηη-
θώλ Δνθίκσλ, Iθάξσλ, Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ θ.ιπ.) θαη είλαη πξνζηαηεπόκελα. 
 

   ζη.  Tα άγακα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο, εθόζνλ ππεξεηνύλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία θαη είλαη πξνζηαηεπόκελα. 
Δελ ζεσξνύληαη σο ζηξαηεπκέλνη, όζνη έρνπλ ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία 
θαη θαινύληαη γηα κεηεθπαίδεπζε ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο, σο έθεδξνη. 
 

  δ. Tα ελήιηθα άγακα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθόζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξώα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. θαη 
είλαη πξνζηαηεπόκελα. 
 

          ε. Σα ηέθλα ησλ δηαδεπγκέλσλ ή ελ δηαζηάζεη ζπδύγσλ, ηα νπνία δελ 
έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα ηα νπνία ν δηθαηνύρνο αζθεί θαη’ 
απνθιεηζηηθόηεηα ηελ επηκέιεηα απηώλ, είηε ελ ηνηο πξάγκαζη, είηε θαηόπηλ δηθαζηηθήο 
απόθαζεο.  
 

          ζ. Όιεο νη παξαπάλσ νθηώ (8) θύξηεο πεξηπηώζεηο, ππόθεηληαη ππν-
ρξεσηηθά, ζηηο δεζκεύζεηο ηεο παξαθάησ παξαγξάθνπ 2, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ύπαξμε 
εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ.  
  

 2. Πεξηπηώζεηο ηέθλωλ πνπ δελ ζεωξνύληαη πξνζηαηεπόκελα κέιε, είηε 
ιόγω εηζνδήκαηνο, είηε γηα άιινπο ιόγνπο θαη δελ Μνξηνδνηνύληαη γηα ηνλ 
Παξαζεξηζκό.  
 

  α. Σα ηέθλα, απάλησλ ησλ πεξηπηώζεσλ 1α έσο θαη ε, εάλ ην εηήζην 
εηζόδεκά ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 3.000 επξώ, έζησ θαη αλ ζπλνηθνύλ κε ηνλ 
θνξνινγνύκελν.  
 

  β. Σα ηέθλα ηνπ θνξνινγνύκελνπ, πνπ είλαη άγακα ή κε εξγαδόκελα, 
εθόζνλ παξνπζηάδνπλ αλαπεξία (ΑκεΑ) ηνπιάρηζηνλ 67%, από λνεηηθή ή ζσκαηηθή 
αλαπεξία, εάλ ην εηήζην εηζόδεκά ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 6.000 επξώ, έζησ 
θαη αλ ζπλνηθνύλ κε ηνλ θνξνινγνύκελν. 
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  γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 3.000 ή 6.000 
επξώ, ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα εμήο εηζνδήκαηα : 
 

   (1) Η δηαηξνθή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην αλήιηθν ηέθλν κε δηθαζηηθή 
απόθαζε ή ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή κε ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό. 
 

   (2) Σν εμστδξπκαηηθό επίδνκα ή πξνλνηαθά επηδόκαηα 
αλαπεξίαο πνπ ρνξεγνύληαη από ην θξάηνο.  
 

  δ. Σα Αλάπεξα ΑκεΑ ηέθλα, ηα νπνία δελ ζπλνηθνύλ κε ηνπο γνλείο, 
αιιά θηινμελνύληαη σο ηξόθηκνη ζε ηδξύκαηα. 
  

  ε. Σα ηέθλα, ηα νπνία ζπληεξεί θαη ζπλνηθνύλ καδί ηνπ, αιιά δελ είλαη 
γλήζηα ή πηνζεηεκέλα ή αλαγλσξηζκέλα ηέθλα απηνύ.  
 

         ζη. Σα ηέθλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο θαη είλαη δηαδεπγκέλα. Σα δηαδεπρζέληα ηέθλα, δελ ζεσξνύληαη πξνζηαηεπόκελα, 
έζησ θαη αλ ζπλνηθνύλ κε απηόλ, γηαηί ζεσξείηαη όηη κε ην γάκν ηνπο απνρσξίζηεθαλ από 
ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα.  
 

  δ. Σα ηέθλα, ηα νπνία ν δηθαηνύρνο έρεη αλαιάβεη κε αλαδνρή.  
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