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Πολιτική ΑΜΘ
Η χ ώ 
της Θράκης

Χ. Τοψίδης:Ένας «μέτριος» απολογισμός για το 
έτος 2021

Απολύτως αναμενόμενος και μέτριος ήταν ο απολο-
γισμός πεπραγμένων για το 2021 που παρουσίασε η 
διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης στην ειδική συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου.

Δυστυχώς, αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν μία πα-
ράθεση αριθμών τους οποίους έχουμε ακούσει εν πολ-
λοίς στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
εν τούτοις αυτό που τεχνηέντως δεν είπαν ο κος Μέτι-

ος και οι συνεργάτες του είναι ότι στερού-
νται οράματος και πολιτικής έμπνευσης.

Σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού τόσο 
ο Χρήστος Μέτιος, όσο και οι αντιπερι-
φερειάρχες παρέθεσαν νούμερα, αλλά 
«ξέχασαν» να αναφέρουν ότι η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των έργων που ευαγγελί-
ζονται δεν έγιναν από δική τους πρωτο-
βουλία ή σχεδιασμό, αλλά κατ’ ανάγκη 
και κατ’ εντολή της κυβέρνησης λόγω των 
αναγκών που δημιούργησε η πανδημία.

Επομένως, αυτό που παρακολουθήσα-
με ήταν μία απλή παράθεση γεγονότων 
που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 
και κουραστική. Οι ελάχιστοι πολίτες 
που παρακολούθησαν δεν έγιναν σο-
φότεροι, αλλά το σημαντικό είναι ότι η 
καθημερινότητά τους δεν έχει γίνει κα-
λύτερη εδώ και δυόμιση χρόνια που η 
παράταξη του κου Μέτιου διοικεί την 
Περιφέρεια μας μαζί με τους συνεργα-
ζόμενους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Σε κάθε περίπτωση, για άλλη μία 
φορά διαπιστώσαμε το έλλειμμα 
του οράματος, την απουσία στόχευ-
σης και την έλλειψη διάθεσης πα-
ραγωγής έργου από την Διοίκηση 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας Θράκης και επειδή ακριβώς 
συμβαίνει αυτό, πολύ φοβόμαστε 
ότι το ίδιο «έργο» θα παρακολουθή-
σουμε και του χρόνου τέτοια μέρα.

Όλα τα μέλη αυτής της διοίκησης 
έχουν αποδείξει ότι ούτε θέλουν, 
ούτε και μπορούν να διοικήσουν και 
όσο μιλούν τόσο εκτίθενται και απο-
δεικνύουν ότι δεν ξέρουν ούτε τι γί-
νεται στην Περιφέρεια μας, αλλά 
και ούτε τι «τους γίνεται» γενικά.

Οι πολίτες όμως γνωρίζουν πολύ καλά. 
Γνωρίζουν και όσα έγιναν και όσα δεν 
έγιναν, όπως γνωρίζουν πολύ καλά 
ποιος και ποιοι δυσκολεύουν την κα-
θημερινότητα τους. Είμαστε σίγουροι 
ότι θα απαντήσουν όταν έρθει η ώρα!

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη υποβολής 
των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ.
Η έναρξη των αιτήσεων του 2022 θα γίνει προς τα τέλη του Φε-
βρουαρίου όπως έγινε και πέυρσι. Στόχος είναι να ανοίξει η 
πλατφόρμα τέλος Φεβρουαρίου για να κλείσει προσωρινά γύρω 
στις 12 Μαρτίου 2022 ώστε να γίνει η πρώτη πληρωμή την Πέ-
μπτη 31 Μαρτίου για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου.
Οι επόμενες πληρωμές, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι:
- 31 Μαΐου 2022
- 29 Ιουλίου 2022
- 30 Σεπτεμβρίου 2022
- 30 Νοεμβρίου 2022
- 30 Δεκεμβρίου 2022
- 31 Ιανουαρίου 2023
Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα μπορούν να υποβάλ-
λουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr  ή 
μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προ-
σωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. 
Για τη χορήγηση της δόσης του πρώτου διμήνου 2022 θα λη-
φθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.
Στην υποβολή της αίτησης Α21 θα πρέπει:
- 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 Δημοσί-
ου πρέπει να έχουν ακαδημαϊκές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.
- Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2021 πρέπει να 
έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυ-
τότητας που είχαν πριν την μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που 
αυτός δεν είναι διαθέσιμος καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρο-

νικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
- Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που δι-
αθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογε-
νούς πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες δια-
μονής στην Ελλάδα. Αν οι άδειες διαμονής 
δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους 
ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.
- Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2022 είναι 
19 ετών (έτος γέννησης 2003) και είναι μαθητές 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, 
Λύκεια, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κλπ) οι δικαιούχοι πρέ-
πει να καταχωρούν στα σχετικά πεδία της αίτη-
σης τον αριθμό μητρώου μαθητή, καθώς και τον 
αριθμό μητρώου του σχολείου που φοιτά. Στις 
περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν δι-
ασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα 
τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρό-
σφατης 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 ανώ-
τατης εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδημαϊ-
κή 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 από τις σχολές φοίτησης τους. Στις 
περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν 
διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, 
θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη 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 εξαρτώ-
μενα τέκνα το επίδομα παιδιού, είναι 
υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύνα-
ψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν 
ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της 
επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης 

δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρο-
νική συναίνεση του άλλου συζύγου. 
Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων 
γονέων είναι υποχρεωτική η ηλε-
κτρονική επισύναψη της δικαστικής 
απόφασης ανάθεσης επιμέλειας.
Τα ποσά
Ο προσδιορισμός των δικαιούχων 
γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια ως 
εξής:
-Πρώτη κατηγορία έως 6.000 ευρώ
-Δεύτερη κατηγορία 6.001-10.000 
ευρώ
-Τρίτη κατηγορία 10.001- 15.000 
ευρώ
Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται 
από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέ-
κνων και αφορά:
-Για την πρώτη κατηγορία 70 ευρώ 
ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο 
τέκνο, επιπλέον 70 ευρώ για το δεύ-
τερο και άλλα 140 ευρώ ανά μήνα 
για το τρίτο και κάθε επιπλέον των 3 
παιδιών
-Για τη δεύτερη κατηγορία 42 ευρώ 
ανά μήνα για το πρώτο παιδί, επλέον 
42 ευρώ για το δεύτερο και 84 ευρώ 
ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
-Για την τρίτη κατηγορία 28 ευρώ 
ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο 
τέκνο επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα 
για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επι-
πλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο 
και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του 
τρίτου.


