
1 
 

Ση είλαη ην επίδνκα ηέγαζεο ; 
 Τν Δπίδνκα Σηέγαζεο είλαη πξνλνηαθφ πξφγξακκα επηδφηεζεο ελνηθίνπ γηα 
ηα λνηθνθπξηά πνπ κηζζψλνπλ ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 
πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ε ρψξα ζπλεθηηθή 
ζηεγαζηηθή πνιηηηθή θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο θαηνηθίαο ζε ηέηνηα θιίκαθα. 

  

Πνην είλαη ην χςνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ επηδφκαηνο ;   
Τν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο Σηέγαζεο νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 Γηα ηνλ δηθαηνχρν: 70 επξψ ην κήλα 
 Γηα θάζε επηπιένλ κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ πξνζαχμεζε 35 επξψ ην κήλα. 
Τν αλήιηθν παηδί πξνζκεηξάηαη σο ελήιηθαο ηφζν ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ, φζν θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο. Η 
θιηκάθσζε πνπ επηιέρζεθε, δίλεη έκθαζε ζην παηδί, κε πξνθαλή ζηφρν 
λα πξνσζεζεί ε γελλεηηθφηεηα, ελψ εηδηθή κέξηκλα ππάξρεη γηα ηηο 
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα λνηθνθπξηά κε απξνζηάηεπηα ηέθλα. 
 
Σηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, γηα ην πξψην αλήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ 
νξίδεηαη πξνζαχμεζε 70 επξψ ην κήλα. 
Σηα λνηθνθπξηά κε απξνζηάηεπηα ηέθλα, νξίδεηαη πξνζαχμεζε 70 επξψ ην 
κήλα γηα θάζε απξνζηάηεπην ηέθλν. 

Ωο αλψηαην φξην ηνπ Δπηδφκαηνο Σηέγαζεο νξίδνληαη ηα 210 επξψ κεληαίσο, 
αλεμαξηήησο ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Για ηα μιζθφηήρια ζηα οποία ηο ποζό ηοσ ενοικίοσ είναι μικρόηερο ηφν 
ανφηέρφ ποζών, ηο ύυος ηοσ επιδόμαηος ανέρτεηαι έφς ηοσ ανηίζηοιτοσ 
ποζού. 
  
Μπνξψ λα είκαη δηθαηνχρνο ; Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα ; 
 Τα Κξηηήξηα είλαη εηζνδεκαηηθά, πεξηνπζηαθά θαη δηακνλήο. 

 Α) Δηζνδεκαηηθά 
Τν ζπλνιηθφ εηζφδεκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 7.000 επξψ γηα 
κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, πξνζαπμαλφκελν θαηά 3.500 επξψ γηα θάζε 
επηπιένλ κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα γηα ην πξψην 
αλήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ νξίδεηαη πξνζαχμεζε 7.000 επξψ. Σηα 
λνηθνθπξηά κε απξνζηάηεπηα ηέθλα, νξίδεηαη πξνζαχμεζε 7.000 επξψ γηα 
θάζε απξνζηάηεπην ηέθλν. 

Τν ζπλνιηθφ εηζφδεκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 21.000 επξψ εηεζίσο, 
αλεμαξηήησο ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Πξνζνρή, ζην εηζνδεκαηηθφ φξην γηα ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ δελ 
πξνζκεηξψληαη ηα πνζά ηνπ Δπηδφκαηνο Παηδηνχ, ηα κε αληαπνδνηηθά 
αλαπεξηθά επηδφκαηα θαη ην επίδνκα αλαδνρήο. 
Καηά ηα ινηπά ζπκπεξηιακβάλεηαη, φπσο παγίσο ζπκβαίλεη, ην πξαγκαηηθφ ή 
ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο – πξν θφξσλ, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε – πνπ εηζπξάρζεθε απφ φια 
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ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ηειεπηαίεο εθθαζαξηζκέλεο 
δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Δπίζεο ην Δπίδνκα ηέγαζεο δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ή ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
Eιάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη ηνπ Δπηδφκαηνο Παηδηνχ 
  

Β) Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα 
Η ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 120.000 επξψ γηα ην κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, 
πξνζαπμαλφκελε θαηά 15.000 επξψ γηα θάζε πξφζζεην κέινο θαη έσο ησλ 
180.000 επξψ. 

Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ή/θαη ε ηξέρνπζα αμία 
κεηνρψλ, νκνιφγσλ θηι, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 7.000 επξψ γηα 
κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, πξνζαπμαλφκελα θαηά 3.500 επξψ γηα θάζε 
επηπιένλ κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα γηα ην πξψην 
αλήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ νξίδεηαη πξνζαχμεζε 7.000 επξψ. Σηα 
λνηθνθπξηά κε απξνζηάηεπηα ηέθλα, νξίδεηαη πξνζαχμεζε 7.000 επξψ γηα 
θάζε απξνζηάηεπην ηέθλν. 

Τν ζπλνιηθφ πνζφ απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ φπσο έρνπλ δεισζεί ζηελ 
ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1), δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη εηεζίσο ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ εμήο καζεκαηηθφ 
ηχπν: 

Δηήζηνο ηφθνο = φξην θαηαζέζεσλ γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ * κέζν εηήζην 
θαηαζεηηθφ επηηφθην /100 

Γελ γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο λνηθνθπξηψλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ, βάζεη ηεο 
ηειεπηαίαο εθθαζαξηζκέλεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο: 

 εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θφξνπ πνιπηεινχο δηαβίσζεο, 
 δειψλνπλ δαπάλεο γηα ακνηβέο πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, 
 δειψλνπλ δαπάλεο άλσ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ γηα 

δίδαθηξα ζε ηδησηηθά ζρνιεία, 
 δειψλνπλ δαπάλεο γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, 

δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ εληχπνπ Δ1. 

  

Γ) Κξηηήξηα δηακνλήο 
Ο δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο πξέπεη λα δηακέλεη λφκηκα θαη κφληκα ζηελ 
ειιεληθή επηθξάηεηα θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 
ππνβνιή δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε απηά ή θάζε άιιν 
πξφζθνξν δηθαηνινγεηηθφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Γειψζεηο 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα παξειζφληα έηε δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 
εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο απφθηεζεο ηνπ ΑΦΜ. Τα ππφινηπα κέιε ηνπ 
λνηθνθπξηνχ πξέπεη επίζεο λα δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ ειιεληθή 
επηθξάηεηα. 
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Πφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο θαη πνηα ε δηάξθεηά 
ηνπ; 
 Η ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ αίηεζεο θαη κπνξεί λα 
έρεη δηάξθεηα 12 κήλεο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ πάξνδν έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζε 
ηεο πξάμεο έγθξηζεο, θη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, ε 
ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα έμη κήλεο αθφκα. Καηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο έγθξηζεο 
θαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ή ησλ φξσλ ηνπ 
κηζζσηεξίνπ, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα επηθαηξνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο 
ηνπ θαη ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο λα αλαπξνζαξκνζηεί αλαιφγσο γηα ην 
δεχηεξν 6κελν ρνξήγεζεο. 

  

Μεηά ηελ πάξνδν ησλ 12κελψλ κπνξψ λα ππνβάιισ εθ λένπ αίηεκα 
έληαμεο ζην πξφγξακκα; 
 Με ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο έγθξηζεο, ν 
δηθαηνχρνο κπνξεί λα επαλππνβάιεη αίηεζε έληαμεο ζην πξφγξακκα. 

   
Πνηνο είλαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο; 
Τν επίδνκα θαηαβάιιεηαη κεληαίσο κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
δηθαηνχρνπ. ΠΡΟΟΧΗ,  ην επίδνκα δελ θαηαβάιιεηαη εάλ ν αηηψλ δελ 
έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ 
νπνίν είλαη δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο. Δπίζεο ην επίδνκα δελ 
θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ κέζσ 
ΑΦΜ. 
Τν δηθαίσκα ζηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ηζρχεη απφ ηελ 1ε εκέξα ηνπ 
επφκελνπ κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε. 

   

Πψο κπνξψ λα ππνβάιισ ηελ ζρεηηθή αίηεζε ; 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά είηε απφ ηνπο αηηνχληεο απεπζείαο, είηε 
κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ησλ 
Γήκσλ ζηνπο νπνίνπο δηακέλνπλ νη αηηνχληεο. Σα λνηθνθπξηά κε 
απξνζηάηεπηα ηέθλα θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ππνβάιινπλ 
αίηεζε απνθιεηζηηθά ζηνπο Γήκνπο ή ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. 
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη ζπλαθζεί 
ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθίαο. Σε πεξίπησζε λνηθνθπξηνχ 
πνπ απαξηίδεηαη θαη απφ θηινμελνχκελα κέιε, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
ππφρξεν ή ηνλ ζχδπγν ηνπ ππφρξενπ ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο, γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Ο αηηψλ ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο αίηεζεο ην 
Α.Φ.Μ. θαη ηνλ Α.Μ.Κ.Α. Όια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά 
ζηνηρεία, ζηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζε θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ δηαζπλδέζεηο ή δηαζηαπξψζεηο κε ηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. ηεο Η.Γ.ΙΚ.Α., ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ., ησλ 
ππνπξγείσλ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παηδείαο, Δξγαζίαο. ε πεξίπησζε 



4 
 

πνπ πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία ζηνηρείσλ, ε αίηεζε παξακέλεη ζε 
εθθξεκφηεηα θαη ν αηηψλ πξνζθνκίδεη ζηνλ Γήκν ή ην Κέληξν 
Κνηλφηεηαο θάζε πξφζθνξν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 
  
Η αίηεζε κπνξεί λα γίλεη απφ ην ζπίηη; 
Ναη. Ο αηηψλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
ηζηνηφπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο 
θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο TAXISnet ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. Η εηζαγσγή ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο επέρεη ζέζε δήισζεο 
ζπλαίλεζεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Σε πεξίπησζε πνιππξφζσπνπ λνηθνθπξηνχ δεηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ 
ελήιηθσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ κέζσ ησλ θσδηθψλ ηνπο TAXISnet. Η 
ζπλαίλεζε φισλ ησλ ελειίθσλ κειψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αίηεζεο. 

  

Η αίηεζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο; 
 Ναη. Ο αηηψλ πξνζθνκίδεη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 
δηακνλήο ηνπ ή ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ δηακνλήο, 
ππνγεγξακκέλν, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, απφ φια ηα ελήιηθα 
κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην έληππν ζπλαίλεζεο, πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην νπνίν ηα κέιε ηνπ 
λνηθνθπξηνχ ζπλαηλνχλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

Τν έληππν ζπλαίλεζεο ππνβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κνλνπξφζσπνπ 
λνηθνθπξηνχ. Δάλ ε αίηεζε αθνξά θαη θηινμελνχκελνπο, ην έληππν 
ζπλαίλεζεο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ φια ηα ελήιηθα θηινμελνχκελα 
κέιε. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ν εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο 
ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα γηα φζα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα απφ ηηο ειεθηξνληθέο 
βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο αηηψλ επηζεκαίλεη ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ. 
Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο, αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο 
ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, εθηππψλεη ηελ πιήξε αίηεζε κε ηα δεισζέληα 
ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ 
ζηνηρείσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δηαζηαπξψζεσλ, ε αίηεζε 
παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ν αηηψλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηνλ Γήκν ή ην Κέληξν Κνηλφηεηαο θάζε πξφζθνξν δηθαηνινγεηηθφ γηα 
ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 
Αλ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ην λνηθνθπξηφ 
πιεξνί ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ε αίηεζε γίλεηαη δεθηή θαη 
ζεκαίλεηαη απηνκάησο κε ηελ έλδεημε «Δγθεθξηκέλε». Η εγθεθξηκέλε αίηεζε 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν απεπζείαο, ή κέζσ ηνπ Γήκνπ ή 
ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απνθιεηζηηθά γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη 
ηνπ αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ). 
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Σε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ην 
λνηθνθπξηφ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ε αίηεζε 
ζεκαίλεηαη απηνκάησο κε ηελ έλδεημε «Με Έγθξηζε». Οη ιφγνη ηεο απφξξηςεο 
αλαγξάθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

Πνηα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείισ λα πξνζθνκίζσ; 
 Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Δπηδφκαηνο Σηέγαζεο απαηηείηαη ε δήισζε θαη απνδνρή 
ηνπ ειεθηξνληθνχ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Τν κηζζσηήξην ζα πξέπεη λα είλαη 
ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο 
πεξηφδνπ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο. 
 Η ζχκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ κηζζσκέλε θαηνηθία 

ζα πξέπεη λα είλαη ζην φλνκα ηνπ αηηνχληα ή κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Η 
πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη απφ 1/1/2020. Μέρξη ηελ 31/12/2019 ε 
ζχκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε κηζζσκέλε θαηνηθία ζα 
πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην φλνκα ηνπ αηηνχληα ή κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο Γήκνπο ή 
ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο είλαη: 

α) Σε πεξίπησζε πνπ ε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ 
πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ, 
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεθκεξηψλεη ηε 
κεηαβνιή (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο 
ζαλάηνπ θιπ) 

β) Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ ή ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη 
αιινδαπφο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε άδεηαο δηακνλήο ζε ηζρχ ή ε βεβαίσζε 
θαηάζεζεο αηηήκαηνο αλαλέσζήο ηεο. 

  

Πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ; 
 Οη δηθαηνχρνη θαη ηα ππφινηπα ελήιηθα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ νθείινπλ : 
α) Να ππνβάιινπλ Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θάζε έηνο. 

β) Να ζπλαηλνχλ ζηελ ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., θαζψο θαη 
ζην ζχλνιν ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ., γηα ηελ 
επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηινμελνχκελσλ. 

γ) Να ζπλαηλνχλ ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

δ) Να ζπλαηλνχλ ζηε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ζε θαη’ νίθνλ 
επηζθέςεηο απφ αξκφδηνπο ππαιιήινπο, αλ απαηηεζεί, γηα επηηφπηα 
επαιήζεπζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

ε) Να ελεκεξψλνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ρνξήγεζεο ηνπ 
επηδφκαηνο γηα ελδερφκελε δηαθνπή ή ιήμε ηζρχνο ηνπ κηζζσηεξίνπ. 

ζη) Να ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ επφκελε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
φιεο ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
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 Πνηεο πεξηπηψζεηο εμαηξνχληαη απφ ην πξφγξακκα; 
 Απφ ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα εμαηξνχληαη λνηθνθπξηά πνπ: 
α) Δίλαη εληαγκέλα ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα επηδφηεζεο ή θάιπςεο 
ελνηθίνπ. 

β) Μηζζψλνπλ κε ειεθηξνδνηνχκελεο θαηνηθίεο, 

γ) Μηζζψλνπλ κέξνο θαηνηθίαο, 

δ) Μηζζψλνπλ σο θαηνηθία, αθίλεην ζπγγελψλ πξψηνπ βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή 
εμ’ αγρηζηείαο, ζπδχγνπ ή πξψελ ζπδχγνπ, θαζψο θαη εηέξνπ κέξνπο 
ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο. Σηελ εμαίξεζε ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο δελ 
ππάγνληαη θαη άξα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα λνηθνθπξηά ησλ 
νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο έσο θαη 31/1/2019 
θαη έρνπλ ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο. 

ε) Μηζζψλνπλ θαηνηθία ε νπνία ηνπο είρε παξαρσξεζεί ζε πξνεγνχκελεο 
θνξνινγηθέο ρξήζεηο. 

 Πεγή: https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/  
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