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επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011 

 

 
Σε ζπλέρεηα ηνπ ΦΔΚ 373, Τεύρνο Β’, όπνπ πεξηιακβάλεηαη ε Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, Βαζίιε Κεγθέξνγινπ, αλαθνξηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

πξνϋπνζέζεηο ηωλ δηθαηνύρωλ ηνπ ΟΔΚ, όπωο απηό δεκνζηεύζεθε ζήκεξα θαη αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Τππνγξαθείν (www.et.gr), θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ΓΙΑΥΓΔΙΑ 

(www.et.diavgeia.gov.gr), ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ώζηε νη 

δηθαηνύρνη λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ηεο επηδόηεζεο ελνηθίνπ έηνπο 2011. 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά απνθαζίζηεθαλ από ην Γ.Σ. ηνπ ΟΔΚ θαη είλαη ηα θάηωζη: 

 

1) ΑΘΗΡΗ ΙΑΘ ΣΟΕΣΘΣΜΗ ΔΗΚΩΡΗ ΞΣ Μ. 1599/86 πνπ ζπκπιεξώλνληαη επί ηόπνπ ζηα 

Κ.Δ.Π.  

 

2)  ΟΘΡΞΟΞΘΗΘΙΞ ΞΘΙΞΓΕΜΕΘΑΙΗΡ ΙΑΑΡΑΡΗΡ. 

Για ηοςρ Έλληνερ πολίηερ αλαδεηείηαη αςηεπάγγεληα από ηελ Υπεξεζία καο. Σηελ 

Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 δειώλεηαη από πνηόλ Γήκν πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε. 

Αλ δειωζνύλ παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ, απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ.  

Αλ δειωζνύλ παηδηά αλίθαλα γηα βηνπνξηζηηθό επάγγεικα, απαηηείηαη βεβαίωζε αξκόδηαο 

Υγεηνλνκηθήο Υπεξεζίαο.  

Δάλ ππάξρεη δηαδύγην ή δηάζηαζε,  απαηηείηαη  δηθαζηηθή απόθαζε γηα ηελ επηκέιεηα ηωλ 

παηδηώλ, έζηω θαη πξνζωξηλή  (αληίγξαθν επηθπξωκέλν).   

Για ηοςρ αλλοδαπούρ δικαιούσοςρ ην πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ πξέπεη: 

α. λα έρεη εθδνζεί από ηε ρώξα πξνέιεπζεο θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν,  

β. λα είλαη επηθπξωκέλν από ηελ εθεί Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή  



γ. γηα ηελ δηαπίζηωζε ηεο ζπλνίθεζεο ηωλ πξνζηαηεπνκέλωλ κειώλ ηνπο λα πξνζθνκηζζεί 

ε άδεια διαμονήρ ηνπο γηα ην έηνο 2009, ζε αληίγξαθα επηθπξωκέλα από Γεκόζηα 

Αξρή. 

 

Επιππόζθεηα: 

δ. Για ηοςρ πολίηερ κπαηών μελών ηηρ Ε.Ε. απαηηείηαη: «Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο κόληκεο 

δηακνλήο πνιίηε ηεο Έλωζεο» ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 106/2007 ρνξεγνύκελν από ηε 

Γ/λζε Αιινδαπώλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κεηά από 5εηή ζπλερή 

λόκηκε δηακνλή. 

ε. Για ηοςρ ςπηκόοςρ ηπίηων σωπών πνπ δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα απαηηείηαη: 

«Άδεηα δηακνλήο επί καθξόλ δηακέλνληνο» ηνπ Π.Γ. 150/06 ή ηνπ άξζξνπ 40, παξ. 7 ηνπ 

Ν. 3731/08 (αξκόδην όξγαλν είλαη εθείλν πνπ ρνξήγεζε ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο) ή 

άδεηα ανξίζηνπ δηακνλήο ή δεθαεηίαο ηνπ άξζξνπ 91, παξ. 2 ηνπ Ν.3386/05 ή άδεηα 

δηακνλήο γνλέα αλειίθνπ εκεδαπνύ ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3386/05 ή άδεηα δηακνλήο 

ζπδύγνπ πνιίηε ηεο Δ.Δ. ή Έιιελα πνιίηε ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3386/05 

ζη. Δηδηθά γηα ηνπο ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πνιηηηθό άζπιν 

απαηηνύληαη: Άδεηα δηακνλήο αλαγλωξηζκέλνπ πνιηηηθνύ πξόζθπγα ή κέινπο νηθνγέλεηαο 

θαηόρνπ ηέηνηαο άδεηαο θαη ηαμηδηωηηθό έγγξαθν (titre de voyage) πνπ εθδίδεηαη 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 28 ηεο Σύκβαζεο ηεο Γελεύεο. 

η. Γηα ηνπο νκνγελείο από ηξίηεο ρώξεο απαηηνύληαη: εηδηθό δειηίν Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο ή 

Γειηίν ή άιινο ηίηινο δηακνλήο νκνγελνύο θάζε ηύπνπ ή απηνηειήο άδεηα δηακνλήο 

επαλαπαηξηζζέληνο ή παιηλλνζηήζαληνο ή νκνγελνύο.  

 

3) Λιζθωηήπιο ζςμβόλαιο ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο, θαηαηεζεηκέλν θαη ζεωξεκέλν από ηελ 

αξκόδηα  ΓΟΥ κέρξη  31-12-2009, γηα ηελ θαηνηθία  πνπ ελνηθίαδαλ ην 2009 (επηθπξωκέλν 

θωηναληίγξαθν). Σην κηζζωηήξην λα αλαγξάθεηαη  επδηάθξηηα ην ΑΦΜ ηνπ εθκηζζωηή θαη 

κηζζωηή. 

 

4) Σπεύθςνη Δήλωζη ηος εκμιζθωηή, ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από θάζε 

αξκόδηα αξρή, όπνπ ζα αλαθέξεηαη: 

α. ην αθίλεην ζην νπνίν αθνξά ην κηζζωηήξην ζπκβόιαην (πιήξεο πεξηγξαθή Γ/λζε-όξνθνο 

θ.ιπ.) 

β.  ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ελνηθίαζεο   

γ.  όηη ε θαηνηθία δελ έρεη ελνηθηαζηεί ζε άιιν πξόζωπν (ζε πεξίπηωζε πνπ ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ελνηθηαζηέο λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα ζηνηρεία ηνπο) 

δ.  όηη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε 

θνξνινγηθή ηνπ δήιωζε. 

 

5) Απσική ΦΞΠΞΚΞΓΘΙΗ ΔΗΚΩΡΗ οικονομικού έηοςρ 2010 (γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2009). 

Απαηηείηαη θαη ΑΦΜ ηεο/ηνπ ζπδύγνπ.  



 

Όζοι δεν ςποσπεούνηαι ζε ςποβολή θοπολογικήρ δήλωζηρ, ζα ην δειώζνπλ 

εγγξάθωο ζην έληππν ηεο ππεύζπλεο δήιωζεο ηνπ Ν. 1599/86  Σηε πεξίπηωζε απηή πξέπεη 

λα δειωζεί θαη ην εηζόδεκα πνπ έρεη ε/ν ζύδπγόο ηνπο θαζώο θαη ηα ΑΦΜ ηνπο θαη 

ςποσπεωηικά  να πποζκομιζθούν: 

α. απόδεημε πιεξωκήο ελνηθίνπ  

β. βεβαίωζε από ηνλ εξγνδόηε ηνπο ή από ηνλ Οξγαληζκό θύξηαο Αζθάιηζεο (π.ρ. ΙΚΑ) θαη 

ην Δπηθνπξηθό ηνπο Τακείν (εάλ ππάξρεη), από όπνπ ζα πξνθύπηεη ην θαζαξό εηζόδεκα 

ηνπ δηθαηνύρνπ θαζώο θαη ηνπ/ηεο ζπδύγνπ γηα ην  έηνο 2009. 

 

Για ηοςρ πολίηερ κπαηών μελών ηηρ Ε.Ε. επηπιένλ απαηηνύληαη: 

●   Αληίγξαθν δήιωζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, όπνπ δειώλεηαη ε δ/λζε θύξηαο θαηνηθίαο 

θαη ην παγθόζκην εηζόδεκα (εηζόδεκα εκεδαπήο θαη ηπρόλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο, 

θ.ιπ.). 

●  Βεβαίωζε ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο γηα ηελ ύπαξμε ή κε 

εηζνδεκάηωλ θαη αθηλήηωλ ζηελ ελ ιόγω ρώξα,  

●  Υπνβνιή Υπεύζπλεο Γήιωζεο (ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο), όπνπ ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο θαη ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ν ΑΦΜ ηεο 

ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ θαη ζα δειώλεηαη αλ απνθηά άιια εηζνδήκαηα πξνζδηνξίδνληαο 

απηά, από ηε ρώξα πξνέιεπζεο. 

 

Για ηοςρ ςπηκόοςρ ηπίηων σωπών επηπιένλ απαηηνύληαη: 

 Βεβαίωζε Φνξνινγηθήο αξρήο ηεο ρώξαο ηνπο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ε αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπο θαζώο θαη ην ζπλνιηθό ηνπο εηζόδεκα ζηε ρώξα πξνέιεπζεο.  

 Αληίγξαθν επηθπξωκέλν ηνπ Γηαβαηεξίνπ ηνπο. 

 Υπνβνιή Υπεύζπλεο Γήιωζεο (ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο), όπνπ ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο θαη ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ν ΑΦΜ ηεο 

ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ (αλ ππάξρεη) θαη ζα δειώλεηαη αλ απνθηά άιια εηζνδήκαηα 

πξνζδηνξίδνληαο απηά, από ηε ρώξα πξνέιεπζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν 

θνξνινγηθνύ πξνζδηνξηζκνύ. 

 

Δηδηθά γηα ηνπο ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πολιηικό άζςλο 

απαηηείηαη Υπνβνιή Υπεύζπλεο Γήιωζεο όπωο απηή αλαθέξεηαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην 

III.  

 

6) ΕΙΙΑΘΑΠΘΡΘΙΞ ΡΗΛΕΘΩΛΑ  νηθνλ. έηνπο 2010 θαη ηωλ δύν ζπδύγωλ, πιήξεο (κε 

θωδηθνύο). 

 

7) ΕΜΣΟΞ Ε9 έηοςρ 2005 πνπ θαηαηέζεθε ζηελ αξκόδηα ΓΟΥ γηα ηελ πεξηνπζηαθή  ηνπο 

θαηάζηαζε  θαζώο θαη επνκέλωλ εηώλ κέρξη θαη ην έηνο 2010,   εθόζνλ ππήξμε κεηαβνιή. 



Όζνη δελ ππνρξενύληαη ζε  ππνβνιή εληύπνπ Δ9, επεηδή  δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνπζηαθό 

ζηνηρείν, ην δειώλνπλ  ζηελ Υπεύζπλε Γήιωζε Ν. 1599/86. 

 

8)  ΡΣΜΞΚΞ ΗΛΕΠΞΛΘΡΘΘΩΜ ΑΡΦΑΚΘΡΛΕΜΞΣ (γηα ηνπο εξγαδόκελνπο δηθαηνύρνπο). 

α.  Οη αζθαιηζκέλνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο εκεξνκίζζηα 

από 1/1/2002 κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, δελ ζα πξνζθνκίζνπλ 

βεβαίωζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπο θνξέα γηα ην ζύλνιν ηωλ πξαγκαηνπνηεζέληωλ 

εκεξνκηζζίωλ ή γηα εθείλα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, γηαηί ηα ζηνηρεία απηά ζα 

αλαδεηνύληαη  αςηεπάγγεληα  από ηελ Υπεξεζία καο. 

Γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ δελ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκό εκεξνκηζζίωλ από 

1/1/2002 κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, απαηηείηαη βεβαίωζη από ηον 

Ξπγανιζμό κύπιαρ Αζθάλιζηρ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη: 

 ην ζύλνιν ηωλ εκεξνκηζζίωλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη,  

 αλαιπηηθά ηα εκεξνκίζζηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008, 2009 και 2010) 

 εάλ έρνπλ γίλεη  θξαηήζεηο γηα ηνλ ΟΔΚ. 

 

β.  Όλοι οι αζθαλιζμένοι θα ππέπει να πποζκομίζοςν αποδεικηικά 

ππαγμαηοποιηθένηων ημεπομιζθίων για ηο έηορ 2011. Απηά κπνξεί λα είλαη 

έληππν βεβαίωζεο εξγνδόηε από ηελ νπνία απνδεηθλύεηαη ε αζθάιηζε ηνπ δηθαηνύρνπ 

γηα ην έηνο 2011, επίζεκα επηθπξωκέλε ωο πξνο ην πεξηερόκελν,  από ην ΙΚΑ. 

 

9) ΟΠΑΝΗ ΡΣΜΑΝΘΞΔΞΗΡΗΡ (γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο), ε νπνία ζα αλαθέξεη επίζεο εάλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο είραλ  γίλεη θξαηήζεηο  γηα ηνλ  Ο.Δ.Κ.  

 

10) Κογαπιαζμό ΔΕΗ ή επίζημο Ανηίγπαθο Κογαπιαζμού από ηην ΔΕΗ απ’ όπνπ  ζα 

πξνθύπηεη ε δηεύζπλζε ηεο θαηνηθίαο πνπ ελνηθίαδαλ ην έηνο 2009 θαη ν Κωδηθόο 

Ηιεθηξνληθήο  Πιεξωκήο. 

 

 

 

ΟΠΞΡΘΕΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΗΘΙΑ ΓΘΑ ΕΘΔΘΙΕΡ ΙΑΗΓΞΠΘΕΡ ΔΘΙΑΘΞΣΤΩΜ 

 

1) ΞΘ ΕΟΞΤΘΑΙΑ ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΘ πξνζθνκίδνπλ βεβαίωζε από ηνλ ΟΑΔΓ όηη ιακβάλνπλ ηο 

ειδικό εποσιακό  βοήθημα (εάλ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα κε κεηωκέλα 

εκεξνκίζζηα). 

 

2) ΞΘ ΛΑΙΠΞΤΠΞΜΘΑ ΑΜΕΠΓΞΘ δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ επηδόηεζε ελνηθίνπ ην αλώηεξν γηα 2 

ρξόληα από ηε δηαθνπή ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ, νθείινπλ δε λα 

πξνζθνκίζνπλ:  

α.  Βεβαίωζε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ γηα καθξνρξόληα αλεξγία (ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο θαη άλω) 



β. Κάξηα αλεξγίαο ζεωξεκέλε γηα ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο κέρξη ηελ   ππνβνιή ηεο αίηεζεο  

γ. Υπεύζπλε Γήιωζε Ν. 1599/86 όηη δελ έρνπλ αιιάμεη αζθαιηζηηθό θνξέα κέρξη ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο (λα αλαγξαθεί  ζηελ έληππε δήιωζε).  

 

3) Η ΑΜΑΟΗΠΘΑ 67% και ΑΜΩ ηνπ δηθαηνύρνπ ή πξνζηαηεπόκελνπ κέινπο ηνπ απνδεηθλύεηαη  

κε:   

α.  Γλωκάηεπζε αξκόδηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ηνπ 

δηθαηνύρνπ, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηνλ ίδην ή  

β. Απόθαζε ή Γλωκάηεπζε από αξκόδηα Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (κία νξηζηηθή ή δύν 

πξνζωξηλέο) όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνζηαηεπόκελα κέιε, πλην ηων πεπιπηώζεων ηων 

πποζηαηεςομένων παιδιών και ηων ηςθλών γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κία κόλν 

πξνζωξηλή απόθαζε ή γλωκάηεπζε. 

 

 

 

ΟΠΞΡΞΤΗ: 

Όλοι οι καηά ηα ανωηέπω δικαιούσοι, ππέπει: 

1. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα θαηαζέηνπλ ππνρξεωηηθά όια ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

2. Τα αλωηέξω δηθαηνινγεηηθά λα ππνβάιινληαη ζε πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα 

αληίγξαθα από Γεκόζηα Αξρή.  

3. Τα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνύληαη πξέπεη λα είλαη 

επηθπξωκέλα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά από ην Διιεληθό Υπνπξγείν 

Δμωηεξηθώλ ή από δηθεγόξν πνπ είλαη κέινο Διιεληθνύ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ, ή από 

πηπρηνύρν κεηαθξαζηή ηνπ ηκήκαηνο Ξέλωλ Γιωζζώλ. 

 

Σε αληίζεηε πεξίπηωζε δελ ζα εμεηάδεηαη ε αίηεζε.  

 

Πιεξνθνξίεο από ηα γξαθεία ηνπ ΟΔΚ από Τεηάξηε 16 Μαξηίνπ 2011  

 

 

 


