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1. Σύνθεςη Νοικοκυριού 

α) Μονογονεΰκή Οικογένεια  

1. Μονογονεώκό οικογϋνεια θεωρεύται ςύμφωνα με την ΚΤΑ εκεύνη ςτην οπούα ϋνασ μόνο 
γονϋασ αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και κατϊ αποκλειςτικότητα ό μετϊ από ςχετικό 
ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα ανόλικων τϋκνων. Η μονογονεώκότητα ιςχύει μόνο για 
ανόλικα παιδιϊ ό και για ενόλικα ϋωσ 25 χρονών που ςπουδϊζουν; 

Για τουσ ςκοπούσ του προγρϊμματοσ, η μονογονεώκότητα ιςχύει μόνο για τα ανόλικα παιδιϊ. 

Σα ενόλικα ϋωσ 25 που ςπουδϊζουν, θα λϊβουν ϋτςι κι αλλιώσ το ποςό που αντιςτοιχεύ για τα 

ενόλικα μϋλη. 

2. ε περύπτωςη μονογονεώκόσ οικογϋνειασ που φιλοξενεύται από τουσ γονεύσ τησ μπορεύ 
να υποβϊλει μόνη τησ αύτηςη για ΚΕΑ (η μητϋρα διαθϋτει απόφαςη προςωρινόσ 
επιμϋλειασ των παιδιών & κατϊθεςη αγωγόσ για διαζύγιο που θα εκδικαςτεύ 
μελλοντικϊ); 

Όχι, όλα τα ϊτομα που διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη πρϋπει να υποβϊλουν μια αύτηςη. 

β) Σε διάςταςη 

3. Περύπτωςη αιτούςασ η οπούα δηλώνει ότι εύναι ςε διϊςταςη ςτα λόγια χωρύσ να 
υπϊρχει κανϋνα ϋγγραφο (αύτηςη κλπ). Δεν ϋχουν προβεύ ςε καμιϊ ενϋργεια διαζυγύου. 
Όμωσ, προςκομύζει φορολογικό δόλωςη Ε1 ϋτουσ 2015 ςτην οπούα εμφανύζεται μόνο 
αυτό και όχι ο ςύζυγοσ (κϊνει χωριςτό φορολογικό δόλωςη), το ύδιο εμφανύζει και η 
εφαρμογό του ΚΕΑ ςτο πεδύο ςύνθεςη νοικοκυριού. τη περύπτωςη αυτό χρειϊζεται 
κϊποιο αποδεικτικό ό όχι ώςτε ςτο πεδύο οικογενειακό κατϊςταςη που εύναι κενό να 
επιλεγεύ ότι εύναι ςε διϊςταςη; 

Δεν αρκεύ η χωριςτό φορολογικό δόλωςη. Φρειϊζεται κϊποια τεκμηρύωςη, όπωσ πχ 

τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη διαζυγύου ό δικαςτικό απόφαςη διϊςταςησ ό δικαςτικό 

απόφαςη λύςησ του ςυμφώνου ςυμβύωςησ, ό απόφαςη προςωρινόσ επιμϋλειασ παιδιών, ό 

πρόςφατη αύτηςη διαζυγύου για τη διϊςταςη, ό αποδεικτικϊ που τεκμηριώνουν ότι οι 

ςύζυγοι δεν ςυνοικούν (μιςθωτόρια ςυμβόλαια, λογαριαςμού ΔΕΚΟ), ό ϊλλο δικαιολογητικό 

που αποδεικνύει ότι το ϊτομο δεν αποτελεύ μϋλοσ του νοικοκυριού. Απλϋσ υπεύθυνεσ 

δηλώςεισ ό ϋνορκεσ βεβαιώςεισ δεν αρκούν. 

4. Ζευγϊρι που εύχε υποβϊλει κοινό φορολογικό δόλωςη το 2015. Σο Μϊρτιο του 2016 
βρύςκονται ςε διϊςταςη χωρύσ κϊποιο αποδεικτικό ςτοιχεύο (ϋχει επιληφθεύ η 
αςτυνομικό διεύθυνςη Μεςςηνύασ). Η ςύζυγοσ νούκιαςε ςπύτι. Ποιοσ δικαιούται να 
υποβϊλει δόλωςη ςτο ΚΕΑ (και οι δύο ό κανϋνασ) και με ποια δικαιολογητικϊ;  

Αν δεν διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη δεν μπορούν να κϊνουν κοινό αύτηςη για το ΚΕΑ. 

Φρειϊζεται τεκμηρύωςη τησ διϊςταςησ παρόλα αυτϊ, ϋςτω και μια βεβαύωςη από την 

αςτυνομικό διεύθυνςη Μεςςηνύασ που ϋχει επιληφθεύ. 

γ) Φυλακιςμένοι 

5. Ο πατϋρασ φιλοξενεύ τισ κόρεσ του, ωςτόςο εύναι κρατούμενοσ, εμεύσ ςε πρώτη φϊςη 
τουσ εύπαμε να κϊνει την αύτηςη η μητϋρα τουσ, ωςτόςο μπόκαμε ςτην πλατφόρμα 
και εύδαμε ότι φαύνεται και εκεύνοσ κανονικϊ ωσ δικαιούχοσ. Σι θα κϊνουμε; Θα τον 
εξαιρϋςουμε; Με ποιον τρόπο; Ποιοσ θα κϊνει την αύτηςη. 
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 Θα τον εξαιρϋςετε και την αύτηςη θα την κϊνει η μητϋρα. 

6. Όταν η ςύζυγοσ υποβϊλλει κοινό φορολογικό δόλωςη με το ςύζυγο που βρύςκεται ςτη 
φυλακό και ϋχουν ϋνα γιο φαντϊρο, τότε αυτό προςϋρχεται και υποβϊλλει αύτηςη για 
το ΚΕΑ μόνο για τον εαυτό τησ και το γιο τησ και μασ προςκομύζει κϊποιο αποδεικτικό 
(βεβαύωςη από τη φυλακό) για το ςύζυγο? 

Εφόςον ο γιόσ εύναι φαντϊροσ, δεν πρϋπει να ςυμπεριληφθεύ ςτην αύτηςη ωσ μϋλοσ του 

νοικοκυριού. Η γυναύκα αυτό θα υποβϊλλει αύτηςη μόνο για τον εαυτό τησ. 

δ) Περιπτώςεισ Φιλοξενίασ 

7.  Αιτόςεισ όταν υπϊρχει φιλοξενύα γύνονται μόνο από το Δόμο ό και από το ΚΕΠ;  

Αιτόςεισ όταν υπϊρχει φιλοξενύα γύνονται και από το Δόμο και από το ΚΕΠ. Ωςτόςο, ςε 

περύπτωςη που απαιτεύται η προςκόμιςη δικαιολογητικού/ων που να τεκμηριώνει 

οποιοδόποτε ςτοιχεύο δεν προκύπτει από τισ ηλεκτρονικϋσ διαςταυρώςεισ, αυτό/ϊ 

προςκομύζεται/ονται αποκλειςτικϊ ςτουσ Δόμουσ (τα ΚΕΠ δεν παραλαμβϊνουν 

δικαιολογητικϊ).  

8. Αν ϋχει δηλώςει μόνο ο ϋνασ ότι φιλοξενεύται και αυτόσ που τον φιλοξενεύ δεν το ϋχει 
δηλώςει ςυνεχύζουμε την αύτηςη? 

Ναι. ε περύπτωςη που η φιλοξενύα ϋχει δηλωθεύ ςτο Ε1 του φιλοξενούμενου και υπϊρχει και 

υπογεγραμμϋνο ϋντυπο ςυναύνεςησ, η αύτηςη ςυνεχύζεται κανονικϊ. 

Παραχώρηςη  

9. Αν κϊποιοσ δηλώνει φιλοξενύα ενώ αποδεδειγμϋνα εύναι παραχώρηςη και το 
επιβεβαιώςουμε ότι εύναι ξεχωριςτό κατοικύα παρεμβαύνουμε και το αλλϊζουμε;  

Αν προςκομύςει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την παραχώρηςη, τότε υπϊρχει η 

δυνατότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ αλλαγόσ ςτην αύτηςη. ημειώνεται ωςτόςο, ότι αυτό η 

αλλαγό θα πρϋπει να απεικονύζεται ςτο επόμενο Ε1, ςε διαφορετικό περύπτωςη ο δικαιούχοσ 

υπϊγεται ςτισ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ, περύ διακοπόσ καταβολόσ τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ. 

10. Έχουμε περιπτώςεισ φιλοξενύασ ςε διαφορετικό ςτϋγη όπωσ : 
α) Διαζευγμϋνο ζευγϊρι, ο ςύζυγοσ «φιλοξενεύ» ςε ϊλλο ςπύτι την πρώην ςύζυγο και τα 
δύο  ανόλικα παιδιϊ, μπορεύ να κϊνει η ςύζυγοσ αύτηςη εφόςον εύναι ςε διαφορετικό 
ςτϋγη; 
β) Η μητϋρα μϋνει μόνιμα Λαμύα, ενώ την κόρη την φιλοξενεύ ςε ςπύτι ςτο Δόμο Υυλόσ, 
μπορεύ η κόρη να κϊνει αύτηςη; 

Καμύα από τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ δεν αποτελεύ φιλοξενύα, η οπούα πιθανότατα δηλώνεται 

εξαιτύασ φορολογικών κινότρων. Δεν προκύπτει πουθενϊ από την ΚΤΑ του προγρϊμματοσ ότι 

αυτϋσ οι περιπτώςεισ μπορούν να αποκλειςτούν. Αντύθετα, μπορούν προςκομύζοντασ τα 

πρόςφορα δικαιολογητικϊ να τεκμηριώςουν την τρϋχουςα κατϊςταςη τουσ. Πρϋπει ωςτόςο, 

να γύνεται ξεκϊθαρο ςτουσ πολύτεσ, ότι οι όποιεσ αλλαγϋσ δηλωθούν ςτην αύτηςη του ΚΕΑ (ςε 

ςχϋςη με ότι ϋχει δηλωθεύ ςτην τελευταύα φορολογικό δόλωςη) θα πρϋπει να αποτυπώνονται 

και ςτην επόμενη φορολογικό δόλωςη, ςε διαφορετικό περύπτωςη θα αναζητηθούν τα 

χρόματα που καταβλόθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεύ να υποβϊλει αύτηςη για το ΚΕΑ 

για ϋνα ϋτοσ. 
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11. Έχει γύνει αύτηςη (η οπούα εγκρύθηκε) ςτην οπούα φαύνεται ότι η γιαγιϊ φιλοξενεύ την 
εγγόνα. Η γιαγιϊ μϋνει ςτο ιςόγειο πολυκατοικύασ και ϋχει παραχωρόςει ςτην εγγόνα 
τησ διαμϋριςμα ςτον 1ο όροφο (ξεχωριςτό ςπύτι, ξεχωριςτό ρολόι ΔΕΗ) αλλϊ ςτην 
φορολογικό δόλωςη τησ εγγόνασ φαύνεται ότι φιλοξενεύται από την γιαγιϊ. Σον ϊλλο 
μόνα (κατϊ πϊςα πιθανότητα) η γιαγιϊσ θα ειςπρϊξει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ την ςύνταξό τησ.  
ΕΡΩΣΗΕΙ:  
α) Θεωρεύται ΠΑΡΑΦΩΡΗΗ ό ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ (δεδομϋνου ότι ςτην ουςύα εύναι 
διαφορετικϊ νοικοκυριϊ). β) Όταν η γιαγιϊ θα ειςπρϊξει την ςύνταξό τησ με δεδομϋνο 
ότι τα χρόματα θα εύναι αναδρομικϊ, μόπωσ θα ζητηθούν πύςω τα χρόματα που θα 
αναλογούν ςε εκεύνουσ τουσ μόνεσ;  

α) Θεωρεύται παραχώρηςη. Μπορούν προςκομύζοντασ τα πρόςφορα δικαιολογητικϊ να 

τεκμηριώςουν την τρϋχουςα κατϊςταςη τουσ. Πρϋπει ωςτόςο, να γύνεται ξεκϊθαρο ςτουσ 

πολύτεσ, ότι οι όποιεσ αλλαγϋσ δηλωθούν ςτην αύτηςη του ΚΕΑ (ςε ςχϋςη με ότι ϋχει δηλωθεύ 

ςτην τελευταύα φορολογικό δόλωςη) θα πρϋπει να αποτυπώνονται και ςτην επόμενη 

φορολογικό δόλωςη, ςε διαφορετικό περύπτωςη θα αναζητηθούν τα χρόματα που 

καταβλόθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεύ να υποβϊλει αύτηςη για το ΚΕΑ για ϋνα ϋτοσ, 

β) Όχι αυτό δε θα ςυμβεύ. Δεν ενδιαφϋρει το ςε ποιουσ μόνεσ αναλογούν τα χρόματα, αλλϊ 

πότε ειςπρϊχθηκαν. 

12. Γιοσ παντρεμϋνοσ, ζει ςτα Άνω Λιόςια (Δ. Υυλόσ). Υιλοξενεύ τουσ γονεύσ του ςτο 
πατρικό του ςτο Καματερό. Εϊν αυτό αποτυπώνεται ςτο Ε1 τότε που πρϋπει να 
απευθυνθεύ ο γιοσ για να κϊνει αύτηςη (ςτη Υυλό ό ςτουσ Αγύουσ Αναργύρουσ 
Καματερό);  

Δεν τουσ φιλοξενεύ. Σουσ το ϋχει παραχωρόςει. Ο γιόσ θα κϊνει αύτηςη εκεύ που ζει, χωρύσ να 

ςυμπεριλϊβει τουσ γονεύσ που ζουν ςε ϊλλη οικύα. 

13. Δημότησ ϋχει κϊνει δωρεϊν παραχώρηςη ςτον γαμπρό του το ςπύτι του από 1/1/2016, 
δεν ϋχει κϊνει Ε2, το ρεύμα εύναι ςτο όνομα του δημότη και δεν θϋλει να αλλϊξει. Μου 
ανϋφερε ότι πόγε ςτον λογιςτό του και του εύπε να κϊνει μύα υπεύθυνη δόλωςη ότι 
ϋχει κϊνει παραχωρόςει. Σου εύπα ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε και μου εύπε ότι 
πρϋπει, γιατύ εύναι νόμιμο και πρϋπει υποχρεωτικϊ να το δεχτούμε αφού η 
παραχώρηςη ϋγινε από 1/1/2016. Σελικϊ εμεύσ δεχόμαςτε την υπεύθυνη δόλωςη του 
δημότη ό όχι; Τπϊλληλοσ τησ ΗΔΙΚΑ μου εύπε να το δεχθούμε. Σελικϊ τι κϊνουμε; Ο 
Δημότησ περιμϋνει απϊντηςη ϊμεςα για να ςτεύλει τον γαμπρό του και να μην χϊςει 
τον μόνα. 

Έχουμε πει ςε προηγούμενη αλληλογραφύα ότι δεν δεχόμαςτε υπεύθυνεσ δηλώςεισ. Η αύτηςη 

για το ΚΕΑ από μόνη τησ επϋχει θϋςη υπεύθυνησ δόλωςησ, οπότε δεν ϋχει νόημα να 

ςυγκεντρώνουμε κι ϊλλεσ.  

Ιδιοκατούκηςη ό ενοικύαςη 

14. Αν κϊποιοσ δόλωνε φιλοξενύα ςτο Ε1 και τώρα παρουςιϊςει ιδιοκατούκηςη ό 
ενοικύαςη, κϊνουμε αλλαγό ό δεν ιςχύει κϊτι τϋτοιο και δεχόμαςτε μόνο τα ςτοιχεύα 
τησ δόλωςησ;  

Αν προςκομύςει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την ιδιοκατούκηςη ό ενοικύαςη, τότε 

υπϊρχει η δυνατότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ αλλαγόσ ςτην αύτηςη. ημειώνεται ωςτόςο, ότι 

αυτό η αλλαγό θα πρϋπει να απεικονύζεται ςτο επόμενο Ε1, ςε διαφορετικό περύπτωςη ο 

δικαιούχοσ υπϊγεται ςτισ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ, περύ διακοπόσ καταβολόσ τησ ειςοδηματικόσ 

ενύςχυςησ. 
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υνιδιοκτηςύα, επικαρπύα - ψιλό κυριότητα  

15. την περύπτωςη ςυνιδιοκτητών. Πχ. 3 ϊτομα φαύνονται ςτο ύδιο ςπύτι ςυνιδιοκτότεσ 
με 33,3%. Οι δύο ϋχουν ειςόδημα, αυτόσ που θϋλει να κϊνει αύτηςη δεν ϋχει. Έχει 
δικαύωμα να κϊνει αύτηςη αφού δε θεωρεύται τυπικϊ φιλοξενούμενοσ, αλλϊ το 
νοικοκυριό ωσ ςπύτι εύναι ϋνα; 

Όχι, η αύτηςη πρϋπει να περιλαμβϊνει όλα τα ϊτομα που διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη 

(βλ. οριςμό πολυπρόςωπου νοικοκυριού ςτην ΚΤΑ). 

16. Σι γύνεται με την περύπτωςη που μητϋρα ϋχει την επικαρπύα ακινότου ςτον Δόμο 
Αγύων Αναργύρων Καματερού και την ψιλό κυριότητα την ϋχουν τα δύο παιδιϊ τησ. 
το ούκημα μϋνει μόνο το ϋνα ενόλικο τϋκνο, που δηλώνει ότι φιλοξενεύται. Πρόκειται 
για μύα "κλαςικό " περύπτωςη φιλοξενύασ και ακολουθούμε τα γνωςτϊ βόματα;  
ΠΡΟΟΦΗ :Η μητϋρα διαμϋνει αλλού , όπωσ φαύνεται από τη δόλωςη που καταθϋτει με 
τον 2ο ςύζυγο. 

Ακολουθεύτε τα γνωςτϊ βόματα: δικαιολογητικϊ που να τεκμηριώνουν ότι το ενόλικο τϋκνο 

μϋνει μόνο του ςτην ςυγκεκριμϋνη οικύα και αποτύπωςη τησ κατϊςταςησ αυτόσ ςτην 

επόμενη φορολογικό δόλωςη. 

Διαμονό ςτο εξωτερικό 

17. Όταν ο δικαιούχοσ του ςπιτιού εύναι κϊτοικοσ του εξωτερικού και φιλοξενεύ ςτην 
οικύα του την αδελφό του και την ανιψιϊ του τι γύνεται ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ? H 
ΔΕΗ εύναι ςτο όνομα τισ φιλοξενούμενησ καθώσ διαμϋνει ςτην οικύα την ςυγκεκριμϋνη 
πϊνω από 20 χρόνια. 

Η αδερφό προςκομύζει την φορολογικό δόλωςη του ιδιοκτότη (ςε περύπτωςη που 

υποβϊλλει) ό ϊλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι εύναι μόνιμοσ κϊτοικοσ 

εξωτερικού, ιδιωτικό ςυμφωνητικό παραχώρηςησ και λογαριαςμό ΔΕΚΟ ςτο όνομϊ τησ. ε 

αυτό την περύπτωςη (η οπούα δεν αποτελεύ φιλοξενύα, αλλϊ παραχώρηςη), η παραχώρηςη 

πρϋπει να αποτυπώνεται ςτο επόμενο Ε1 που θα υποβϊλλει η αδερφό, διαφορετικϊ η 

ενύςχυςη θα διακοπεύ και θα αναζητηθούν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα. 

18. την περύπτωςη που φιλοξενούμενα μϋλη ενόσ νοικοκυριού το τελευταύο εξϊμηνο (τον 
μόνα Μϊιο) πριν την υποβολό τησ αύτηςησ μετακόμιςαν ςτο εξωτερικό, τι 
δικαιολογητικϊ γύνονται δεκτϊ από την υπηρεςύα μασ για αυτϊ τα μϋλη ώςτε να 
διαγραφούν από την αύτηςη του υπόχρεου φορολογικόσ δόλωςησ τησ φιλοξενούςασ 
μονϊδασ;  

Οποιοδόποτε πρόςφορο δικαιολογητικό αποτυπώνει την αλλαγό: ϋντυπο Ε1 αυτού που 

μετακόμιςε, ϊδεια παραμονόσ ό ϊδεια εργαςύασ ςτη χώρα που μετακόμιςε, κϊποιο 

λογαριαςμό (τηλεφώνου - ρεύματοσ), αύτηςη για ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα τησ χώρασ που 

μετακόμιςε και γενικότερα οτιδόποτε κρύνετε εςεύσ ότι τεκμηριώνει τη ςυγκεκριμϋνη 

κατϊςταςη. 

19. Μητϋρα και γιοσ φιλοξενούνται ςε ςπύτι που ανόκει ςτον δεύτερο γιο ο οπούοσ μϋνει 
ςτο εξωτερικό. Εμεύσ μετρϊμε το ςυνολικό ειςόδημα φαντϊζομαι δηλ και του γιου και 
τησ μητϋρασ, αςχϋτωσ που θϋλει να κϊνει μόνο ο γιοσ την αύτηςη. Μπορεύ να κϊνει 
μόνο ο γιοσ την αύτηςη; ε περύπτωςη που δεν μπορεύ θα την κϊνει η μητϋρα και για 
τουσ δυο;  
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Δεν μπορεύ να κϊνει μόνο ο γιόσ αύτηςη. Η αύτηςη για το ΚΕΑ πρϋπει να περιλαμβϊνει όλουσ 

όςουσ διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη. Η περύπτωςη που περιγρϊφετε δεν εύναι 

φιλοξενύα, αλλϊ παραχώρηςη. Πρϋπει να αποτυπωθεύ οπωςδόποτε ςτην επόμενη 

φορολογικό δόλωςη.  

20. Έχουμε περύπτωςη ατόμου που φιλοξενεύται ςε οικύα ζευγαριού το οπούο όμωσ 
διαμϋνει ςτο εξωτερικό, επύςησ η αξύα τησ ακύνητησ περιουςύασ του ζευγαριού 
υπερβαύνει το ειςοδηματικό κριτόριο τησ ακύνητησ περιουςύασ για το ΚΕΑ.  
Μπορεύ ο ενδιαφερόμενοσ-«φιλοξενούμενοσ» να υποβϊλλει αύτηςη? 
Τποθϋτω ότι τουλϊχιςτον θα πρϋπει ο φιλοξενούμενοσ να ϋχει ϋνα δικαιολογητικό, π.χ. 
λογαριαςμό ΔΕΚΟ ςτο όνομϊ του. Ίςωσ να χρειαςτεύ και κοινωνικό ϋρευνα που να 
αποδεικνύει ότι διαβιεύ μόνοσ του ςτην οικύα. Σϋλοσ, από όςο γνωρύζω , όταν κϊποιοσ 
διαμϋνει ςτο εξωτερικό και δεν υποβϊλλει φορολογικό δόλωςη, αυτό φαύνεται ςτη 
ΔΟΤ. 

Η περύπτωςη που περιγρϊφετε δεν εύναι φιλοξενύα, αλλϊ παραχώρηςη. Μπορεύ να υποβϊλλει 

– χρειϊζονται δικαιολογητικϊ – πρϋπει οπωςδόποτε να αποτυπωθεύ ςτην επόμενη 

φορολογικό δόλωςη. 

Εξουςιοδότηςη 

21. Προςόλθε ςτην Τπηρεςύα μασ ϊτομο φιλοξενούμενο από τη μητϋρα του η οπούα όμωσ 
εύναι κατϊκοιτη και με προβλόματα ϊνοιασ. 
΄ αυτό την περύπτωςη η αύτηςη από ποιον υποβϊλλεται τη ςτιγμό που η φιλοξενούςα 
δεν εύναι ςε θϋςη? Μπορεύ ο φιλοξενούμενοσ με εξουςιοδότηςη και υπογεγραμμϋνο το 
ϋντυπο ςυναύνεςησ να την υποβϊλλει αυτόσ ό απαιτεύται φυςικό παρουςύα? 

ε αυτό την περύπτωςη μπορεύ με την εξουςιοδότηςη, το ϋντυπο ςυναύνεςησ και αντύγραφο 

τησ βεβαύωςησ τησ αςθϋνειασ (ιδεατϊ και για δικό ςασ κϊλυψη) να υποβϊλλει την αύτηςη ο 

φιλοξενούμενοσ γιόσ. 

22. Δεχθόκαμε αύτημα για ΚΕΑ από ϋναν κύριο ( τον πατϋρα ) ο οπούοσ φιλοξενεύται από 
τον γιο του ( που βρύςκεται ςτο εξωτερικό ) κι ϋχει πληρεξούςιο του γιου. Η αύτηςη θα 
γύνει ςτο όνομα του γιου ό του πατϋρα; Σο ύδιο ερώτημα προκύπτει κι όταν ϋχουμε 
εξουςιοδότηςη ...ςε ποιανού το όνομα γύνεται η αύτηςη;; 

Η αύτηςη γύνεται μόνο για όςα ϊτομα διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη. Αυτό ςημαύνει ότι ο 

γιόσ, εφόςον βρύςκεται μόνιμα το εξωτερικό, δεν μπορεύ να ςυμπεριληφθεύ ςτην αύτηςη. 

Γενικϊ, όταν υπϊρχει εξουςιοδότηςη η αύτηςη γύνεται ςτο όνομα αυτού που εξουςιοδοτεύ 

(και όχι αυτού που εξουςιοδοτεύται). 

Πρόςφατη φιλοξενύα 

23. Δικαιούχοσ φιλοξενεύ ϊτομο ςτο ςπύτι του π.χ. εδώ και μια βδομϊδα και για αυτό το 
λόγο δεν ϋχει δηλωθεύ ςτο πρόςφατο Ε1. 
Αυτό το ϊτομο το υπολογύζουμε ςα μϋροσ του νοικοκυριού? τη περύπτωςη που 
αποτελεύ μϋροσ του νοικοκυριού, πρϋπει να διερευνόςουμε εϊν η φιλοξενύα θα εύναι 
μόνιμη ό π.χ. για μια εβδομϊδα ό για ϋνα μόνα? Γιατύ υποθϋτω ότι ςτην τελευταύα 
περύπτωςη, ο δικαιούχοσ δεν θα πρϋπει να δικαιούται επύδομα τουσ επόμενουσ μόνεσ 
προςαυξημϋνο λόγω φιλοξενύασ. 

ε αυτό την περύπτωςη το ϊτομο δεν υπολογύζεται ςα μϋλοσ του νοικοκυριού. την Κοινό 

Τπουργικό Απόφαςη του προγρϊμματοσ αναφϋρεται ρητϊ ότι η φιλοξενύα πρϋπει να ϋχει 
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δηλωθεύ ςτην τελευταύα εκκαθαριςμϋνη φορολογικό δόλωςη (ϊρθρο 2, οριςμόσ 

πολυπρόςωπου νοικοκυριού). 

Αιτούςα με εγκεκριμϋνη αύτηςη μπορεύ να κϊνει νϋα αύτηςη και να ςυμπεριλϊβει 
αλλοδαπό ωσ φιλοξενούμενο, ο οπούοσ διαμϋνει μόνιμα ςτην Ελλϊδα και υπϋβαλλε 
πρώτη φορϊ φορολογικό δόλωςη ςτισ 28/07/2016; 

Μόνο αν ο αλλοδαπόσ ϋχει δηλώςει ότι φιλοξενεύται ςτο τελευταύο Ε1. Αναφϋρεται ρητϊ και 

ςτην ΚΤΑ ότι η φιλοξενύα γύνεται δεκτό μόνο ςτισ περιπτώςεισ που ϋχει δηλωθεύ ςτο 

τελευταύο Ε1 του φιλοξενούμενου. 

Θϊνατοσ φιλοξενούντα 

24. Έχουμε την περύπτωςη κϊποιων που φιλοξενούνταν το 2015, και ο ιδιοκτότησ 
απεβύωςε το 2016. Μπορεύ ο φιλοξενούμενοσ να κϊνει αύτηςη, αφού ακόμα ςτο 
ςύςτημα φαύνεται ωσ φιλοξενούμενοσ; 

Μπορεύ, αρκεύ να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που τεκμηριώνουν την κατϊςταςη που 

περιγρϊφετε (ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου του ιδιοκτότη) και ςτο επόμενο Ε1 να 

αποτυπώνεται η αλλαγό. 

25. Έχουμε περιπτώςεισ που οι ιδιοκτότεσ των ςπιτιών ϋχουν πεθϊνει εδώ και χρόνια, οι 

φιλοξενούμενοι δεν ϋχουν αλλϊξει το καθεςτώσ ςτα φορολογικϊ τουσ ωσ 

"φιλοξενούμενοι", ούτε ϋχει γύνει αποδοχό κληρονομιϊσ. Μπορούν να κϊνουν αύτηςη; 

Μπορούν να κϊνουν αύτηςη προςκομύζοντασ τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ που 

τεκμηριώνουν την τρϋχουςα κατϊςταςη. Πρϋπει να εύναι ςαφϋσ ωςτόςο ςε αυτϋσ τισ 

περιπτώςεισ, ότι αυτϋσ οι αλλαγϋσ θα πρϋπει να αποτυπώνονται ςτην επόμενη φορολογικό 

δόλωςη, ςε διαφορετικό περύπτωςη θα αναζητηθούν τα αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα και ο 

δικαιούχοσ δεν θα μπορεύ να ξαναυποβϊλει αύτηςη για το πρόγραμμα. την επόμενη 

φορολογικό δηλαδό, δεν μπορεύ να ξαναεμφανύζεται ωσ φιλοξενούμενοσ. 

Αμφιςβότηςη φιλοξενύασ από τον φιλοξενoύντα 

26. Μια κυρύα ξεκύνηςε να κϊνει την αύτηςη ςτο ςπύτι τησ και το ςύςτημα τησ βγϊζει ότι 

ςτο ςπύτι τησ ϋχει δυο φιλοξενούμενουσ, το όποιο δεν ιςχύει. Έχει και την φορολογικό 

δόλωςη ςτα χϋρια τησ.  αυτό την περύπτωςη τι κϊνουμε; Εννοώ υπϊρχει δυνατότητα 

να '' αφαιρϋςουμε '' τουσ φιλοξενούμενουσ από το ςύςτημα; 

Ωσ αρχό ϋχουμε πει ότι η απόδειξη όςων δηλώνονται ςτην αύτηςη του ΚΕΑ βαραύνει τον 

πολύτη. Εφόςον, υπϋπεςε ςτην αντύληψη τησ αιτούςασ, μϋςω τησ αύτηςησ για το ΚΕΑ, ότι 

φιλοξενεύ ϊτομα χωρύσ να το γνωρύζει, μπορεύ να μεταβεύ ςτην οικεύα ΔΟΤ, να καταγγεύλει το 

γεγονόσ και να ςασ προςκομύςει αντύγραφο τησ πρωτοκολλημϋνησ καταγγελύασ τησ. 

Εναλλακτικϊ, γύνεται αποδεκτό οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο (δικαιολογητικό) αποδεικνύει 

τα λεγόμενα τησ.  

27. ε ςυνϋχεια τησ ερώτηςησ με τουσ φιλοξενούμενουσ, αν κϊποιοσ πολύτησ κϊνει 
καταγγελύα ςτη ΔΟΤ και μασ τη φϋρει, θα τη δεχτούμε και θα κϊνουμε αποδοχό τησ 
αύτηςησ; Δηλ θα δεχτούμε το γεγονόσ ότι τελικϊ δεν φιλοξενεύ κϊποιον και ϊρα δεν 
χρειϊζεται η ςυναύνεςη; 

Η καταγγελύα ςασ καλύπτει μόνο ςτην περύπτωςη που ο αιτών δηλώνει ϊγνοια για το 

γεγονόσ ότι κϊποιοσ ϊλλοσ ιςχυρύζεται ότι φιλοξενεύται ςτην οικύα του αιτούντα.  
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Μη αποδοχό κληρονομιϊσ 

28. Ήρθε ϋνασ κύριοσ και μασ εύπε ότι μϋνει ςτο ςπύτι του πατϋρα του ο οπούοσ ϋχει 
πεθϊνει. Βαςικϊ μασ εύπε ότι μϋνει ςτο μιςό ςπύτι διότι το ϊλλο μιςό ϋχει μεύνει ςτον 
αδελφό του (εύναι 50% δικό του και 50% του αδελφού του). Δεν ϋχει γύνει αποδοχό 
κληρονομιϊσ. ε αυτό την περύπτωςη τι κϊνουμε. Ποιοσ θα κϊνει αύτηςη; και πωσ 
πρϋπει να φαύνεται το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ ςτη φορολογικό δόλωςη; 

Μπορεύ να υποβϊλει αύτηςη για το ΚΕΑ μόνο από κοινού με τον αδερφό του (ςτην περύπτωςη 

φυςικϊ που μϋνουν και οι δύο κϊτω από την ύδια ςτϋγη). Σην αύτηςη μπορεύ να την υποβϊλει 

εύτε ό ϋνασ, εύτε ο ϊλλοσ (εικϊζω ότι υποβϊλλουν και οι δύο φορολογικό δόλωςη). Πρϋπει να 

εύναι ςαφϋσ ότι ςτην επόμενη φορολογικό που θα υποβϊλουν, θα ϋχει γύνει η αποδοχό 

κληρονομιϊσ.  

 

Άλλεσ περιπτώςεισ φιλοξενύασ 

29. Σι κϊνουμε ςτην περύπτωςη των φοιτητών γενικϊ? Σουσ βϊζουμε ςτα φιλοξενούμενα 
μϋλη? 
ημειώνουμε εδώ ότι ςτουσ φοιτητϋσ οι Δόμοι παρϋχουν βεβαύωςη μονύμου κατοικύασ 
εφόςον ωσ μόνιμη κατοικύα τουσ θεωρεύται αυτό του Δόμου καταγωγόσ τουσ και όχι 
αυτό του Δόμου ςτον οπούον ςπουδϊζουν. 

Σουσ φοιτητϋσ (ϋωσ 25 ετών) τουσ προςθϋτουμε ωσ φιλοξενούμενουσ, ανεξαρτότωσ τόπου 

διαμονόσ. 

ε) Άλλεσ περιπτώςεισ ςύνθεςησ νοικοκυριού 

30. τη ςύνθεςη νοικοκυριού αιτούςασ υπϊρχει ςύζυγοσ που από το Δεκϋμβριο του 2014 
επϋςτρεψε ςτη Ρωςύα επειδό ϋληξε η ϊδεια παραμονόσ του. Σι χρειϊζεται να 
προςκομύςει η ςύζυγοσ η οπούα διαμϋνει νόμιμα ςτην Ελλϊδα ώςτε να τον 
διαγρϊψουμε; 

Ασ προςκομύςει οτιδόποτε αποδεικνύει ότι διαμϋνει ςτη Ρωςύα πχ κϊποιο λογαριαςμό 

(τηλεφώνου - ρεύματοσ), αύτηςη για ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα τησ χώρασ που μετακόμιςε, 

ενοικιαςτόριο ςυμβόλαιο με το όνομα του και γενικότερα οτιδόποτε κρύνετε εςεύσ ότι 

τεκμηριώνει τη ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη. 
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2. Διαςταύρωςη Ειςοδήματοσ 

α) Δικαιολογητικά για αλλαγή  

1. ε ςημερινό ερώτηςη ςτο help desk μασ εύπαν να μην αλλϊζουμε τα οικονομικϊ 
ςτοιχεύα. Ιςχύει κϊτι τϋτοιο ό εφόςον υπϊρχει αναντιςτοιχύα και μασ ϋχουν 
προςκομύςει τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ μπορούμε να κϊνουμε την αλλαγό?  

Παραθϋτω τη βαςικό αρχό: 

Διαςταύρωςη ειςοδήματοσ: ςτην αύτηςη εμφανύζεται προςυμπληρωμϋνο το ειςόδημα του 

προηγούμενου ϋτουσ (2015) διαιρεμϋνο δια του δύο. ε περύπτωςη που ο αιτών το 

αμφιςβητεύ προςκομύζει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν ειςϋπραξε το ανϊλογο 

ποςό κατϊ το πρώτο εξϊμηνο του 2016 (πχ αντύγραφα μιςθοδοςύασ, επιςτολό απόλυςησ, 

ανανεωμϋνη κϊρτα από ΟΑΕΔ). Δεν υπϊρχει δυνατότητα αλλαγόσ του πεδύου χωρύσ την 

προςκόμιςη δικαιολογητικού, με μοναδικϋσ εξαιρϋςεισ τισ περιπτώςεισ που: α) το πεδύο δεν 

εύναι προςυμπληρωμϋνο, οπότε ο αιτών (ό ο εξουςιοδοτημϋνοσ υπϊλληλοσ Δόμου ό ΚΕΠ) εύτε 

το αφόνει μηδενικό, εύτε ςυμπληρώνει τυχόν ειςοδόματα που ειςϋπραξε το ςυγκεκριμϋνο 

χρονικό διϊςτημα και β) το ποςό που δηλώνει ο πολύτησ εύναι μεγαλύτερο από αυτό που 

εμφανύζεται προςυμπληρωμϋνο. 

2. Ομογενόσ από την Αλβανύα μασ δηλώνει ότι παύρνει ςύνταξη 50€ από Αλβανύα κϊθε 
μόνα που δεν φαύνεται πουθενϊ. Σι κϊνουμε; Σον βϊζουμε να υπογρϊψει υπεύθυνη 
δόλωςη για αυτό και το ςυμπληρώνουμε εμεύσ ςτην πλατφόρμα; 

Αυτό ακριβώσ εύναι το πνεύμα του προγρϊμματοσ. Ο πολύτησ να δηλώςει την πραγματικό του 

κατϊςταςη, ανεξαρτότωσ αν προκύπτει από τισ διαςταυρώςεισ των ςυςτημϊτων. Σο 

ςυμπληρώνετε χωρύσ υπεύθυνη δόλωςη, αφού ςασ το δηλώνει ο ύδιοσ (και αφού αποτελεύ 

προσ τα «πϊνω» αλλαγό του ειςοδόματοσ.  

3. Σο ειςόδημα από μιςθούσ ενόσ εξυπηρετούμενου που εμφανύζει το ςύςτημα εύναι 
παραπϊνω από το πραγματικό. Κϊνουμε διόρθωςη με βϊςη αυτό που ιςχυρύζεται ο 
αιτών; Τπϊρχει δικαιολογητικό που μπορεύ να επιςυνϊψει; 

Η πλατφόρμα διαςταυρώνει το ειςόδημα που αποκτόθηκε το προηγούμενο ϋτοσ. 

Οποιοδόποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει ότι τα ύδια χρόματα δεν ειςπρϊχθηκαν κατϊ το 

πρώτο εξϊμηνο του 2016 αρκεύ. Σα πιο ςυνόθη μϋχρι τώρα εύναι η επιςτολό απόλυςησ ό η 

ανανεωμϋνη κϊρτα ανεργύασ του ΟΑΕΔ. 

4.  ϋναν πολύτη το ςύςτημα βγϊζει ότι το πρώτο εξϊμηνο του 2016 εύχε ειςόδημα 900 
ευρώ ενώ αυτόσ ιςχυρύζεται ότι πόρε 450 ευρώ. Εμεύσ καταχωρούμε ςτο ςύςτημα τα 
450 ευρώ χωρύσ να μασ προςκομύςει κϊτι ϋτςι δεν εύναι; Ότι δηλώνει ο πολύτησ. Και 
μετϊ κϊνουμε αποδοχό. 

Όταν ο αιτών ιςχυρύζεται ότι το πρώτο 6μηνο ειςϋπραξε ποςό χαμηλότερο από αυτό που του 

εμφανύζεται ςτο ςύςτημα, φϋρει το βϊροσ τησ απόδειξησ (πχ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ). Εκεύ 
που δεν ζητούνται δικαιολογητικϊ εύναι όταν το ςύςτημα δεν εμφανύζει ΚΑΜΙΑ πληροφορύα, 

όποτε μπορεύ να ειςϊγεται ςτα ςχετικϊ πεδύα ότι δηλώνει ο αιτών κατϊ την υποβολό τησ 

αύτηςησ. 

5. Υαύνεται ςε εξυπηρετούμενο ότι ϋχει λϊβει το ποςό των 2500 κατϊ το τελευταύο 
εξϊμηνο, ενώ εκεύνοσ ιςχυρύζεται ότι τουσ τελευταύουσ μόνεσ το ειςόδημϊ του εύναι 
μηδενικό. Πωσ μπορούμε να τον βοηθόςουμε ϋτςι ώςτε να το αποδεύξει; 
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Απαντόθηκε παραπϊνω (βλ. απϊντηςη ςτο ερώτημα 1 τησ ύδιασ ενότητασ).  

6. ε αρκετϋσ αιτόςεισ το ποςό των εςόδων εύναι διαφορετικό από αυτό που λϋνε οι 
πολύτεσ. 
Ξϋρουμε ότι μπορούμε να παρϋμβουμε και να αλλϊξω το ποςό η και να το μηδενύςω. 
Ποια δικαιολογητικϊ μπορούν να προςκομύςουν οι πολύτεσ που να το αποδεικνύουν; 

Απαντόθηκε παραπϊνω (βλ. απϊντηςη ςτο ερώτημα 1 τησ ύδιασ ενότητασ). 

7. Όταν ςτο πεδύο μιςθού εμφανύζεται κϊποιο ποςό και ο ύδιοσ μασ λϋει ότι το τελευταύο 
εξϊμηνο ϋχει μηδϋν ειςόδημα. Δεν εύναι γραμμϋνοσ ςτον ΟΑΕΔ. Σι δικαιολογητικό θα 
προςκομύςει για το μηδενικό ειςόδημα; 

Εξαρτϊται από που ϋχει αποκτηθεύ το ειςόδημα. Αν εύναι πχ από μιςθωτό εργαςύα, αρκεύ η 

επιςτολό απόλυςησ ό η ςύμβαςη που φαύνεται ημερομηνύα λόξησ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ κτλ. 

8. Αν κϊποιοσ αμφιςβητεύ το καταχωριςμϋνο ειςόδημα και δηλώνει μηδενικό ό 
διαφορετικό χωρύσ να διαθϋτει κϊποιο παραςτατικό τι κϊνουμε, προχωρϊμε ςτην 
αύτηςη και ςυμπληρώνουμε το ποςό που δηλώνει; 

Χρειάηεται δικαιολογθτικό που να τεκμθριώνει τθ διαφοροποίθςθ. 

9. Όταν εμφανύζεται ςυγκεντρωμϋνο ποςό από πρακτικό ςπουδαςτών, το οπούο όμωσ 
δεν ϋχει ειςπραχθεύ(εύναι εικονικό) μασ αρκεύ βεβαύωςη από εργοδότη μη καταβολόσ 
μιςθού και βεβαύωςη ςπουδών; 
Για μακροχρόνια ανϋργουσ που εύναι ςε πρόγραμμα αυταςφϊλιςησ(ΛΑΕΚ),οι οπούοι 
δεν πληρώνονται ,αλλϊ εμφανύζεται ςυγκεντρωμϋνο ποςό ςτο πεδύο (ΜΙΘΟΙ),μασ 
αρκεύ βεβαύωςη από τον ΟΑΕΔ με μηδενικό καταβολό; 

ωςτϊ και τα δύο. Αλλϊ θα πρϋπει υποχρεωτικϊ να δηλωθούν όταν αρχύςουν να 

ειςπρϊττονται. 

10. Εμφανύζεται ποςό ςτο πεδύο των μιςθών που προϋρχεται από πρακτικό ϊςκηςη 
ςπουδαςτό ςε ιδιωτικό ΙΕΚ. Σο ποςό δεν ειςπρϊχθηκε ποτϋ αλλϊ φαύνεται ςτισ 
αποδοχϋσ του ΙΚΑ. Καλυπτόμαςτε με βεβαύωςη του εργοδότη-ΙΕΚ για πρακτικό αμιςθύ 
και βεβαύωςη ςπουδών ταυτόχρονα?  

Ναι, καλυπτόμαςτε. 

β) Υπολογιςμόσ ειςοδήματοσ από εργαςία  

11. Πολύτησ ϋπιαςε εποχικό δουλειϊ (για 3 με 4 μόνεσ) και πληρώθηκε τον Ιούνιο. 1) αν ο 
μιςθόσ του εύναι μικρότεροσ από το ΚΕΑ θα γύνει η αύτηςη; Απλϊ θα πρϋπει να 
προςϋρχεται κϊθε μόνα να δηλώνει το μιςθό; 2) Αν ο μιςθόσ εύναι μεγαλύτεροσ από το 
ΚΕΑ θα κϊνουμε την αύτηςη; 

Θα κϊνει αύτηςη και θα δηλώςει κανονικϊ το μηνιαύο ειςόδημα (μια φορϊ, όχι κϊθε μόνα). 

Γενικϊ δηλώνονται μόνο οι μεταβολϋσ, οπότε ο ςυγκεκριμϋνοσ θα δηλώςει ξανϊ τη διακοπό 

εύςπραξησ του ειςοδόματοσ, με το πϋρασ τησ εποχικόσ εργαςύασ του. Ακόμα και ςτην 

περύπτωςη που ο μιςθόσ εύναι μεγαλύτεροσ από το ΚΕΑ, επειδό ελϋγχεται το ειςόδημα του 

τελευταύου 6μόνου, δεν μπορεύ να αποκλειςτεύ από την υποβολό τησ αύτηςησ. 

12. Προςόλθε λογιςτόσ ο οπούασ ρώτηςε για μια κυρύα η οπούα εργϊζεται τον 5ο και 6ο 
μόνα αν ςτο πεδύο των μιςθών θα δηλώςουμε τισ μικτϋσ ό καθαρϋσ αποδοχϋσ. Αν 
δηλώςουμε τισ μικτϋσ αφαιρούνται το 20% , καθώσ και οι ειςφορϋσ για κοινωνικό 
αςφϊλιςη από το ςύςτημα ό κϊνουμε κϊτι εμεύσ? 
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Δηλώνονται οι μιςθού μετϊ την αφαύρεςη των αςφαλιςτικών ειςφορών, πριν την επιβολό του 

φόρου. Σο 20% δεν το αφαιρεύτε ούτε εςεύσ, ούτε ο λογιςτόσ, αλλϊ αφαιρεύται αυτόματα από 

την ηλεκτρονικό πλατφόρμα του προγρϊμματοσ. 

13. τον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα δεν 
ςυνυπολογύζεται κατϊ τον πρώτο μόνα το 100% και κατϊ τουσ δύο επόμενουσ το 
40%. Αυτό ιςχύει για όςουσ ϋχουν όδη υποβϊλει αύτηςη και βρουν εργαςύα ςτην 
πορεύα ό και για όςουσ τη ςτιγμό που υποβϊλλουν την αύτηςη ωσ εργαζόμενοι? 

Αυτό ιςχύει για όςουσ βρουν δουλειϊ ενώ εύναι όδη δικαιούχοι και όχι για όςουσ εύναι 

εργαζόμενοι τη ςτιγμό τησ αύτηςησ. 

δ) Αγρότεσ – Ελεύθεροι επαγγελματίεσ 

14. χετικϊ με τα Αγροτικϊ ειςοδόματα, οι αγρότεσ παύρνουν ςτο τϋλοσ τησ χρονιϊσ 
αγροτικϋσ επιδοτόςεισ καθώσ και ϋςοδα από τισ παραγωγϋσ τουσ.  
Δηλώνεται ςτην προκειμϋνη περύπτωςη το ποςό ςε ςχϋςη με τα εκκαθαριςτικϊ του 
προηγούμενου ϋτουσ ό το αφόνουμε κενό; 

Ιςχύει ότι και ανωτϋρω: πρϋπει να το δηλώςουν όταν το ειςπρϊξουν (θα υπϊρξει διαςύνδεςη 

με τη βϊςη δεδομϋνων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε ςε κατοπινούσ μηνιαύουσ ελϋγχουσ θα 

αποτυπωθούν και οι επιδοτόςεισ που τυχόν ειςϋπραξε κϊποιοσ). 

15. Με ποιο τρόπο θα προςδιοριςτεύ το «δηλωθϋν» ειςόδημα κατϊ τουσ ϋξι μόνεσ πριν την 
υποβολό τησ αύτηςησ των επαγγελματιών, των εμπόρων και όςων δηλώνουν εργόςημο 
(το β΄ εξϊμηνο - αναδρομικϊ);  

τισ περιπτώςεισ των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, το εξαμηνιαύο ειςόδημα 

(και μόνον αυτό) θα ελϋγχεται αναδρομικϊ από την επόμενη φορολογικό δόλωςη.  

16. Δεχόμαςτε ερωτόματα ςχετικϊ με ειςόδημα που προκύπτει από πώληςη 
αγροτοκτηνοτροφικών προώόντων. Δηλαδό θα δηλώςουν το ποςό που αναγρϊφεται 
ςτο τιμολόγιο πώληςησ; ό το ποςό που προκύπτει μετϊ την αφαύρεςη των εξόδων για 
το διϊςτημα από 1/1/2016 ϋωσ 30/6/2016;  

Θα δηλώςουν το ποςό που αναγρϊφεται ςτο τιμολόγιο πώληςησ. Ωσ γενικό αρχό, δηλώνεται 

το ςυνολικό ειςόδημα που ειςπρϊχθηκε μετϊ την αφαύρεςη των ειςφορών για την κοινωνικό 

αςφϊλιςη. 

ε) Επιδόματα - βοηθήματα 

17. χετικϊ με το Ενιαύο Επύδομα παιδιού και Επύδομα τρύτεκνησ οικογϋνειασ, (Α21) θα 
δηλώνετε όςο αντιςτοιχεύ ςτο τελευταύο εξϊμηνο ό το ποςό που ϋχει καταβληθεύ μϋχρι 
ςόμερα; (Οι δικαιούχοι ϋχουν πϊρει μόνο μύα δόςη και το υπόλοιπο, αφού ϋχει 
τελειώςει η υποβολό των φορολογικών δηλώςεων θα πϊρουν το ποςό που τουσ 
αντιςτοιχεύ ςύντομα). 
την ηλεκτρονικό πλατφόρμα δεν βγαύνει το ποςό των επιδομϊτων αυτών. 

Ωσ γενικό αρχό: δηλώνεται το ειςόδημα που ϋχει ειςπραχθεύ (και όχι το οφειλόμενο). Αυτό 

ςημαύνει ότι θα πρϋπει να δηλωθεύ το ποςό οικογενειακών επιδομϊτων που ϋχει καταβληθεύ 

τουσ τελευταύουσ ϋξι μόνεσ και όχι αυτό που θα ειςπρϊξουν ςύντομα, όπωσ λϋτε. Αυτό που θα 

ειςπρϊξουν θα πρϋπει να το δηλώςουν ςτη γνωςτό προθεςμύα. 

18. Αν ςε κϊποιο δόμο ϋχουν δοθεύ ϋκτακτα οικονομικϊ βοηθόματα από προώπολογιςμό 
που ϋχει προβλϋψει ο εκϊςτοτε δόμαρχοσ και τα οπούα δεν δηλώνονται ςτην 
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φορολογικό δόλωςη, αυτϊ (εφόςον τα γνωρύζουμε) θα πρϋπει να τα ςυμπεριλϊβουμε 
ςτον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ? Και τι παραςτατικϊ θα πρϋπει να ζητϊμε από 
τουσ πολύτεσ? 

Συπικϊ πρϋπει να δηλώνονται από τον αιτούντα, καθώσ ςτην ΚΤΑ δεν ορύζεται πουθενϊ ότι 

εξαιρούνται. Παρόλα αυτϊ, δεν περιγρϊφεται πουθενϊ διαδικαςύα κατϊ την οπούα οι Δόμοι ό 

τα ΚΕΠ παρεμβαύνουν «αυτοβούλωσ» κατϊ τη διϊρκεια υποβολόσ τησ αύτηςησ, εϊν δεν 

προκύπτουν αναντιςτοιχύεσ από τισ διαςταυρώςεισ. Θεωρώ ότι για τη ςυγκεκριμϋνη 

περύπτωςη, πρϋπει να επιτρϋψουμε ςτουσ πολύτεσ να υποβϊλλουν κανονικϊ την αύτηςη και οι 

περιπτώςεισ αυτϋσ (ανϊλογα με το τι θα αποφαςύςει κϊθε Δόμοσ), να παραπϋμπονται για εκ 

των υςτϋρων «επαλόθευςη». 

19. Η διατροφό τϋκνων μετρϊει ωσ ειςόδημα; 

Ναι, τα μοναδικϊ που εξαιρούνται εύναι τα επιδόματα αναπηρύασ και το επύδομα αναδοχόσ. 

20. Τπϊρχουν δικαιούχοι που τισ επόμενεσ ημϋρεσ θα λϊβουν ϋκτακτο βοόθημα από τον 
ΟΑΕΔ (όχι μηναύο), ωςτόςο οι αιτόςεισ τουσ ϋχουν εγκριθεύ, θα πρϋπει να ϋρθουν από 
εδώ να το δηλώςουν; Εμεύσ πωσ θα μπορούμε να παρϋμβουμε; 

Κανονικϊ, πρϋπει να ϋρθουν να το δηλώςουν (εντόσ 15 ημερών από την εύςπραξη του) για να 

αναπροςαρμοςτεύ το ποςό. Διαφορετικϊ θα ενεργοποιηθούν οι διατϊξεισ τησ ΚΤΑ (περύ 

διακοπόσ, αχρεωςτότωσ κτλ). 

21. Κϊποιοσ που παύρνει επύδομα ομογενών (δηλώνεται κανονικϊ ωσ προνοιακό) και 
επιδότηςη ενοικύου θα τα βϊλουμε όλα μαζύ ςτη θϋςη ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ;  
Γενικϊ τα ϋςοδα από την κϊρτα αλληλεγγύησ και την επιδότηςη ενοικύου πρϋπει να 
τα δηλώνουμε ςτα ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ; 

Σο επύδομα ομογενών δηλώνεται κανονικϊ ςτο ςχετικό πεδύο. Οι παροχϋσ του προγρϊμματοσ 

αντιμετώπιςησ τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ δε δηλώνονται καθόλου. 

22. Μια μονογονεώκό οικογϋνεια με τρύα παιδιϊ χωρύσ ειςοδόματα: η μητϋρα φϋτοσ πόρε 
αναδρομικϊ το οικογενειακό επύδομα και για το προηγούμενο ϋτοσ με αποτϋλεςμα να 
εμφανύζει ειςόδημα. Σι κϊνουμε ςε αυτό την περύπτωςη, περνϊμε το ςύνολο των 
αναδρομικών; Και αν ναι, νομύζω ότι το πρόγραμμα θα την βγϊλει ϋξω ενώ 
πραγματικϊ ϋχει ανϊγκη. 

Δυςτυχώσ δεν μπορούμε να κϊνουμε κϊτι ςε αυτό την περύπτωςη. Έςτω και αν εύναι 

αναδρομικϊ, εύναι ϋνα ποςό που ειςπρϊχθηκε το εξϊμηνο που μασ ενδιαφϋρει.  

ςτ) Συντάξεισ 

23. Φόρα που μϋςα ςτο α΄ εξϊμηνο του 2016 δεν ϋχει πϊρει τη ςύνταξη του θανόντοσ 
ςυζύγου που τησ αναλογεύ, μπορεύ να κϊνει αύτηςη; Και αν ναι, όταν θα πϊρει τη 
ςύνταξη και τα αναδρομικϊ που δικαιούται, το ΚΕΑ θα τησ ζητηθεύ πύςω για το 
διϊςτημα που το ϋλαβε; 

Ναι μπορεύ να κϊνει αύτηςη, αφού υπολογύζεται το ειςόδημα που ειςπρϊχθηκε κατϊ το 

τελευταύο εξϊμηνο. Πρϋπει ωςτόςο, εντόσ 15 ημερών από τη ςτιγμό που θα πϊρει τη ςύνταξη, 

να το δηλώςει ώςτε να διακοπεύ η παροχό του ΚΕΑ, ςε διαφορετικό περύπτωςη θα 
αναζητηθούν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα και δεν θα μπορεύ να ξαναυποβϊλει αύτηςη. 
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24. Πολύτησ που από 01/01/16 ωσ 30/06/16 ϋχει μηδενικό ειςόδημα αλλϊ από 01/07/16 
εύναι ςυνταξιούχοσ (υπερηλύκων αναςφαλύςτων ΟΓΑ 345€/μηνιαύωσ) δικαιούται να 
αιτηθεύ για το ελϊχιςτο εγγυημϋνο ειςόδημα; Θα γύνει διαςταύρωςη; 

Δικαιούται να αιτηθεύ, θα γύνει διαςταύρωςη, πρϋπει να δηλώςει ότι ειςπρϊττει ςύνταξη. 

25. Η πρόωρη αγροτικό ςύνταξη εύναι ειςόδημα που υπολογύζεται ό όχι; ε αιτόςεισ 
ενδιαφερομϋνων δεν εμφανύζονται τα ποςϊ ςτο κουτϊκι των ςυντϊξεων.  

Ναι, υπολογύζεται κανονικϊ. Θα πρϋπει να δηλωθεύ γιατύ εύναι από τα πεδύα που αν και δεν 

εμφανύζεται προςυμπληρωμϋνο, θα ελεγχθεύ εκ των υςτϋρων. 

ζ) Άλλεσ περιπτώςεισ 

26. Πολύτησ λαμβϊνει και το δηλώνει ςτη φορολογικό του δόλωςη 500€ μηνιαύωσ από 
τουσ γονεύσ του που ζουν ςτο εξωτερικό ωσ δωρεϊ δικαιούται να αιτηθεύ για το 
ελϊχιςτο εγγυημϋνο ειςόδημα;;;  

Δικαιούται να αιτηθεύ, αλλϊ να εύναι ςαφϋσ ότι θα απορριφθεύ. Προςμετρούνται όλα τα 

ειςοδόματα (με ςυγκεκριμϋνεσ μόνο εξαιρϋςεισ). 

27. Όταν ϋνασ πολύτησ που ϋχει ειςόδημα ανώτερο από το όριο και θεωρούμε ότι δε 
δικαιούται να το λϊβει αλλϊ αυτόσ επιμϋνει να κϊνει αύτηςη, πωσ το 
αντιμετωπύζουμε;  

Ωσ γενικό αρχό δεν υπϊρχει δυνατότητα να απαγορευτεύ ςτον πολύτη να κϊνει αύτηςη. Απλϊ 

ςε περύπτωςη που επιμϋνει, πρϋπει να του εύναι ξεκϊθαρεσ οι ςυνϋπειεσ. 

28. Ενταγμϋνοι ςε ΛΑΕΚ Λογαριαςμόσ για την απαςχόληςη και την επαγγελματικό 
κατϊρτιςη του ΟΑΕΔ ϊτομα των οπούων τα ϋνςημα αντιςτοιχούν ςε αποδοχϋσ όπωσ 
φαύνεται από τισ βεβαιώςεισ τουσ, αλλϊ οι ύδιοι δεν λαμβϊνουν τα ποςϊ αυτϊ γιατύ 
ανόκουν ςε ΛΑΕΚ Λογαριαςμόσ για την απαςχόληςη και την επαγγελματικό 
κατϊρτιςη του ΟΑΕΔ, με ςκοπό την υπαγωγό ςε προαιρετικό Αςφϊλιςη για ςύνταξη 
ΙΚΑ ΣΕΑΜ και καταβολό των ειςφορών ΛΑΕΚ, δικαιούνται του ΚΕΑ ό όχι; 

Από την ιςτοςελύδα του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι: 

«Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν ςτο πρόγραμμα προαιρετικήσ αςφάλιςησ με αίτηςή τουσ 

ςτα υποκαταςτήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίασ τουσ, θα πρέπει: 

Α) να έχουν ςυμπληρώςει οι άνδρεσ το 60ο έτοσ τησ ηλικίασ τουσ και οι γυναίκεσ το 55ο έτοσ τησ 

ηλικίασ τουσ (για τουσ αςφαλιςμένουσ ςτα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίασ 

είναι 55 και 50 αντίςτοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αςτυνομική τουσ ταυτότητα ή 

διαβατήριο. 

Β) να έχουν εγγραφεί ωσ άνεργοι ςτον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίασ για δώδεκα (12) 

τουλάχιςτον ςυνεχείσ μήνεσ πριν την υποβολή τησ αίτηςησ υπαγωγήσ, να εξακολουθούν να είναι 

άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίασ ανανεωμένη ανά τρίμηνο.» 

ύμφωνα με τα ανωτϋρω, ο αιτών πρϋπει να ϋχει ανανεωμϋνη κϊρτα ανεργύασ. Μπορεύτε να 

ζητόςετε αντύγραφο αυτόσ και ενδεχομϋνωσ δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει ότι εύναι 

δικαιούχοσ του προγρϊμματοσ του ΟΑΕΔ (πχ μια βεβαύωςη του ΟΑΕΔ θα βοηθούςε). Αλλϊ 

και η ανανεωμϋνη κϊρτα ανεργύασ από μόνη τησ τεκμηριώνει ότι δεν υπϊρχουν ειςοδόματα 

από μιςθούσ.  
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3. Διαςταύρωςη Περιουςίασ 

α) Καταθέςεισ 

1. ε περύπτωςη που κϊποιοσ εύναι ςυνδικαιούχοσ ςε τραπεζικό λογαριαςμό πχ τησ 
μητϋρασ του (η οπούα ϋχει καταθϋςεισ μεγαλύτερεσ από το επιτρεπόμενο όριο για να 
ενταχθεύ κϊποιοσ ςτο ΚΕΑ) αλλϊ ο ύδιοσ δεν ϋχει καταθϋςεισ ςτο όνομα του, τότε το 
ςύςτημα εγκρύνει την αύτηςη ό την απορρύπτει; 

Ο ϋλεγχοσ των καταθϋςεων γύνεται με βϊςη την τελευταύα εκκαθαριςμϋνη φορολογικό 

δόλωςη (βϊςει δηλαδό των τόκων που ϋχουν δηλωθεύ ςε αυτό, προκύπτει το ύψοσ των 

καταθϋςεων). Άρα η απϊντηςη ςτο ερώτημα ςασ εξαρτϊται: α) από το ςε ποιϊ φορολογικό 

δόλωςη ϋχουν δηλωθεύ οι τόκοι των καταθϋςεων και β) από το αν ςυγκατοικούν ό όχι.  

2. Σι γύνεται ςτην περύπτωςη που η αιτούςα τυγχϊνει να εύναι ςυνδικαιούχοσ ςε 

τραπεζικούσ λογαριαςμούσ του πατϋρα τησ που δεν εύναι ςτο ύδιο νοικοκυριό. 

Τπϊρχουν δικαιολογητικϊ που αποδεικνύουν ότι δεν μϋνουν ςτην ύδια ςτϋγη. 

Δεν ϋχει ςημαςύα αν ο πατϋρασ εύναι ςτο ύδιο νοικοκυριό, αλλϊ ςε ποιανού το Ε1 ϋχουν 

δηλωθεύ οι τόκοι. 

3. Ήρθε πολύτησ ο οπούοσ εμφανύζει υψηλούσ τόκουσ και επενδύςεισ ςτη τελευταύα 

φορολογικό δόλωςη. Μασ εύπε ότι αγόραςε ςπύτι οπότε δεν ϋχει πλϋον τόκουσ. Πωσ 

αποδεικνύεται αυτό; Μπορεύ να ϋχει 4 τραπεζικούσ λογαριαςμούσ και αυτόσ να μασ 

φϋρει πχ τουσ 2. Επύςησ εμφανύζει επενδύςεισ 19000. Και δεν μπορεύ ούτε ο λογιςτόσ 

του να καταλϊβει γιατύ το εμφανύζει αυτό το ποςό. Σι πρϋπει να μασ προςκομύςει 

ώςτε να τροποποιόςουμε τουσ τόκουσ και τισ επενδύςεισ; 

την ΚΤΑ ορύζεται ρητϊ ότι υπολογύζεται το ςυνολικό ύψοσ των καταθϋςεων του 

νοικοκυριού, όπωσ προκύπτουν από την τελευταύα εκκαθαριςμϋνη φορολογικό δόλωςη. 

Δηλαδό, δεν ενδιαφϋρουν οι τρϋχουςεσ καταθϋςεισ, αλλϊ αυτϋσ που εύχαν δηλωθεύ (οι τόκοι 

τουσ δηλαδό), ςτο τελευταύο Ε1. Οπότε, δεν μπορεύτε να τροποποιόςετε αυτό το πεδύο. 

4. Προςόλθε κύριοσ με τόκουσ καταθϋςεων ςε βιβλιϊριο που εύναι ςυνδικαιούχοσ με τουσ 

γονεύσ τουσ. Οι τόκοι ϋχουν δηλωθεύ ςτο Ε1 και των γονιών και του ιδύου. Ο ύδιοσ 

υπϋβαλε τροποποιητικό δόλωςη ςτισ 25/7/2016 όπου οι τόκοι δε δηλώνονται πλϋον. 

Μπορούμε να τροποποιόςουμε το πεδύο? 

Δεν μπορεύτε να τροποποιόςετε το πεδύο γιατύ μασ ενδιαφϋρουν οι τόκοι όπωσ 

αποτυπώθηκαν ςτο τελευταύο εκκαθαριςμϋνο Ε1. Δεν γύνονται δεκτϋσ οι τροποποιητικϋσ. 

5. Σύ γύνεται ςε περύπτωςη που κϊποιοσ ϋχει καταθϋςεισ που τισ εμφανύζει το ςύςτημα 

αλλϊ ο ύδιοσ ιςχυρύζεται ότι εύναι ςυνδικαιούχοσ με ϊλλουσ τρεισ; Μπορεύ να 

διαγραφεύ από το βιβλιϊριο καταθϋςεων και αφού μασ το αποδεύξει να προβεύ 

κανονικϊ ςε αύτηςη; 

Δεν μπορεύ να γύνει κϊτι. Οι καταθϋςεισ εύναι ϋνα πεδύο που δεν αλλϊζει. Ιςχύει ότι εύχε 

δηλωθεύ ςτο τελευταύο Ε1. 

6. Ο κ. Μ. Υ. με ΑΜΚΑ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ απορρύφθηκε λόγω υπϋρβαςησ του ορύου 

καταθϋςεων. Μασ ϋφερε ϋγγραφα από 3 τρϊπεζεσ που βεβαιώνουν ότι δεν ϋχει τισ 

καταθϋςεισ που βγϊζει το ςύςτημα. Σι κϊνουμε? Μπορώ να δεχτώ τα λεγόμενϊ του και 

τισ βεβαιώςεισ των τριών τραπεζών και να υποβϊλλει νϋα αύτηςη?? 
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Όχι δεν μπορεύτε να τισ δεχτεύτε. Οι καταθϋςεισ ελϋγχονται ςύμφωνα με τουσ τόκουσ που 

εύχαν δηλωθεύ ςτο τελευταύο Ε1 και δεν αφορούν ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη του αιτούντα. 

β) Επενδύςεισ 

7. το ςημεύο των επενδύςεων εμφανύζεται ποςό το οπούο προϋρχεται από πώληςη 

πϊρκινγκ και ςτη ςυνϋχεια δόθηκε το ποςό ςτην εφορύα για διευθϋτηςη χρϋουσ. 

Μπορούμε να τροποποιόςουμε? 

Όχι, είναι ποςό που ειςπράχκθκε, δεν εξετάηεται πωσ δαπανικθκε εκ των υςτζρων. 

γ) Ακίνητη Περιουςία 

8. ε περύπτωςη που κϊποιοσ διαμϋνει ςε αυθαύρετο ςπύτι τι κϊνουμε; Πωσ το 
δηλώνουμε; 

Όπωσ δηλώνεται ςτη φορολογικό του δόλωςη. Ιδιοκτηςύα εικϊζω. 

δ) Οχήματα 

9. ΑΚΙΝΗΙΑ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 
 
Πολύτησ ϋχει δηλώςει ακινηςύα από ϋνα όχημα ςτισ 5/1/2016 το οπούο ϋχει 
αντικειμενικό αξύα 2000 € 
Σο ςύςτημα τραβϊει αντικ. αξύα οχημϊτων 6600 από τρύα αυτοκύνητα. 
Τπερβαύνει το όριο των 6000 €. 
Μπορώ με τη βεβαύωςη ακινηςύασ να αφαιρϋςω το ποςό των 2000 € ? 

Ναι, μπορεύτε. Μετϊ την κατϊθεςη των πινακύδων ςτην εφορύα το όχημα παύει να αποτελεύ 

τεκμόριο. 
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4. Κριτήριο Διαμονήσ 

α) Δικαιολογητικά διαμονήσ 

1. την περιοχό μασ με τα δϊνεια ΡΟΜΑ-παλιννοςτούντων που ϋχουν ςπύτια ςτην 
κατοχό του φαύνεται ότι φιλοξενούνται από την περιφϋρεια κ.λ.π. Σι γύνεται ςε αυτϋσ 
τισ περιπτώςεισ ? και ςτο ύδιο ςπύτι φιλοξενούνται και ϊλλοι. 
Όςο ϊφορα το ερώτημα που ςασ ϋθεςα εύναι τα δϊνεια ΡΟΜ και ΠΑΛΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ 
παρόλο που για τα ςυγκεκριμϋνα ακύνητα ΕΦΟΤΝ ΕΣΑΚ -ΕΝΥΙΑ ςτο Ε1 φαύνεται ότι 
φιλοξενούνται (ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ) τι γύνεται ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ; Ποιο 
λαμβϊνουμε ωσ ςωςτό; Ήταν τα δϊνεια ΡΟΜ που δόθηκαν για την κοινωνικό ϋνταξη -
ςτϋγαςη 2004 που όταν εγγυητόσ το ελληνικό κρϊτοσ το ύδιο φυςικϊ ιςχύει και για 
τουσ παλιννοςτούντεσ. 

Αρκεύ η προςκόμιςη λογαριαςμού ΔΕΚΟ, που να αποτυπώνει την διεύθυνςη κατοικύασ, ςε 

ςυνδυαςμό με το εκκαθαριςτικό ΕΝΥΙΑ (ςτο οπούο θα αποτυπώνεται και η φορολογητϋα 

αξύα του ακινότου) όπου φαύνεται η ιδιοκτηςύα. ε περύπτωςη που ςτο εκκαθαριςτικό 

ΕΝΥΙΑ δεν φαύνεται η ιδιοκτηςύα, μαζύ με το λογαριαςμό ΔΕΚΟ, απαιτεύται η προςκόμιςη τησ 

απόφαςησ ςύμφωνα με την οπούα ο αιτών κρύθηκε δικαιούχοσ του ςυγκεκριμϋνου 

ςτεγαςτικού προγρϊμματοσ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ – ΣΕΓΑΗ 2004)  

2. Αλλοδαπού (ΑΛΒΑΝΙΑ) προςκομύζουν διαβατόριο με ημερομηνύα λόξησ ϋτοσ 2018 ό 
2020, δεν ϋχουν κϊρτα - ϊδεια διαμονόσ ςε ιςχύ με <<πρόςβαςη ςτην εργαςύα>>, 
υποβϊλλουν Υορολογικό Δόλωςη ςτην Ελλϊδα. με κϊρτα ανεργύασ ΟΑΕΔ ςε ιςχύ, με 
ιδιόκτητη ό μιςθωμϋνη οικύα ςτον Δόμο Αςπροπύργου, δεν δηλώνουν Ακύνητη 
Περιουςύα ό Καταθϋςεισ ςτην Ελλϊδα ό ςτο Εξωτερικό.  
ΕΡΩΣΗΗ : Έχει καταργηθεύ η ϊδεια διαμονόσ για << πρόςβαςη ςτην εργαςύα>> με 
ημερομηνύα λόξησ, Διαμϋνουν ΝΟΜΙΜΑ ό εργϊζονται ςτην Ελλϊδα: Σο διαβατόριο από 
την Αλβανύα θεωρεύται για την εύςοδο - ϋξοδο από την χώρα. Δεν μπορώ να 
επικοινωνόςω με το Σμόμα Αλλοδαπών εδώ και δύο ημϋρεσ να ενημερωθώ. Μπορεύτε 
να μασ ενημερώςετε; Κϊνουμε κανονικϊ την αύτηςη; 

Για το ΚΕΑ απαιτεύται νόμιμη και μόνιμη διαμονό ςτη χώρα (όπωσ ορύζεται ςτην ΚΤΑ), ϊρα 

απαιτούνται νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα που να το τεκμηριώνουν (ό ακόμα και αύτημα 

ανανϋωςησ αυτών). 

3. Αλλοδαπού (μϋλη ΕΕ-Ρουμανύα- Βουλγαρύα) πρϋπει να ϋχουν υποβϊλλει Υορολογικό 
Δόλωςη ςτην Ελλϊδα και κατϊ δόλωςό τουσ την Ακύνητη Περιουςύα και ειςόδημα ςτο 
Εξωτερικό, μιςθωμϋνη ό ιδιόκτητη οικύα, εκδύδεται Βεβαύωςη Μονύμου Κατοικύασ από 
τον Δόμο Αςπροπύργου, Διαβατόριο ςε ιςχύ.  
 
Δικαιούται το ΚΕΑ; 
Θα γύνει διαςταύρωςη και ϋλεγχοσ ςτοιχεύων των παραπϊνω αν κϊνουν αύτηςη; 

Και πϊλι χρειϊζονται νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα για την τεκμηρύωςη τησ νόμιμησ διαμονόσ 

(Βεβαύωςη εγγραφόσ πολύτη ΕΕ ό Άδεια μόνιμησ διαμονόσ). 

β) Άςτεγοι 

4. την περύπτωςη που κϊποιοσ ϋμεινε ϊςτεγοσ πριν ϋνα μόνα και θϋλει να κϊνει αύτηςη 
αλλϊ η Κοινωνικό Τπηρεςύα δεν τον ϋχει καταγρϊψει πώσ μπορούμε να τον 
βοηθόςουμε? 



16 
 

Φρειϊζεται βεβαύωςη τησ αςτεγύασ από εςϊσ και κατϊ τα ϊλλα ιςχύει η υποχρϋωςη υποβολόσ 

φορολογικόσ δόλωςησ και ότι γενικϊ προβλϋπεται για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα.  

5. Πολύτησ ϊςτεγο: όπωσ εύναι λογικό δεν μπορεύ να δηλώςει διεύθυνςη. Σύ γύνεται μ' 
αυτό το πεδύο; 

Πρϋπει να δηλωθεύ ότι ϋχει δηλώςει ςτο Ε1. ε περύπτωςη που δεν υποβϊλλει Ε1 πρϋπει να 

υποςτηριχθεύ προκειμϋνου να υποβϊλλει. Ακόμα και εκπρόθεςμα να την υποβϊλλει, 

εξαιρεύται από την υποχρϋωςη καταβολόσ προςτύμου.  

6. ε αθύγγανουσ κυρύωσ ςτη φορολογικό δόλωςη ςτο πεδύο για τη φιλοξενύα δηλώνουν 
διϊφοροι φορολογούμενοι με ΑΥΜ 00000000. Πωσ θα τουσ δηλώνουμε αυτούσ; Ωσ 
ϊςτεγουσ; Δεν εύναι όμωσ ϊςτεγοι κι ούτε μπορεύ να γύνει κοινωνικό ϋρευνα διότι η 
υπηρεςύα μασ τώρα ϋχει μεγϊλο φόρτο εργαςύασ. Δηλ το πρόβλημα εύναι τι 
ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ θα δηλώνουμε διότι αυτού μϋνουν ςε παρϊγκεσ καταυλιςμούσ 
κλπ 

Αν διαμϋνουν ςε παρϊγκεσ ό καταυλιςμούσ, εντϊςςονται ςτην κατηγορύα των αςτϋγων, 

οπότε αναγκαςτικϊ χρειϊζεται βεβαύωςη από το Δόμο. 

7. τον Δόμο μασ από το 1995 υπϊρχει ϋνασ χώροσ ςτον οπούο βρύςκονται container 
(περύπου 90) τα οπούα εύχαν παραχωρηθεύ μετϊ από τον ςειςμό του 1995 με 
παραχωρητόρια που εύχαν ιςχύ για ϋνα εξϊμηνο. Έκτοτε μϋνουν χωρύσ νόμιμα 
δικαιολογητικϊ  
α. Για τα ϊτομα αυτϊ εϊν δηλώςουν παραχώρηςη πωσ θα διαςταυρωθεύ καθώσ οι 
περιςςότεροι εύναι χωρύσ ειςοδόματα. 
β. Σι ϊλλο πρϋπει να ζητόςουμε  

Αυτϋσ οι περιπτώςεισ εντϊςςονται ςτην κατηγορύα των αςτϋγων, όπωσ ϋχουν περιγραφεύ 

ςτην ΚΤΑ. Αυτό ςημαύνει ότι χρειϊζεται μια βεβαύωςη από εςϊσ ότι διαμϋνουν ςε container 

και κατϊ τα ϊλλα ιςχύει η υποχρϋωςη υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ και ότι γενικϊ 

προβλϋπεται για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα. 

8. Αθύγγανη ςτη φορολογικό τησ δόλωςη δηλώνει διεύθυνςη κατοικύασ Σρύπολη. Σο 
ςύςτημα την εμφανύζει Σρύπολη. Η ύδια διαμϋνει ςε κτόμα ιδιοκτηςύασ τησ με 
ςυμβόλαιο αγορϊσ μϋςα ςτο οπούο ϋχει εγκαταςτόςει ςκηνό χωρύσ ρεύμα εντόσ των 
ορύων του δόμου Καλαμϊτασ και προςκομύζει βεβαύωςη μονύμου διαμονόσ. Κατϊ την 
καταχώρηςό τησ εμφανύζεται μόνυμα ότι ο δόμοσ κατοικύασ δεν εύναι επιλϋξιμοσ και η 
αύτηςη τησ θα απορριφθεύ. Σι κϊνουμε; και αν ενταχθεύ ωσ ϊςτεγη ό ωσ ιδιοκτότησ. 

Για τουσ ϊςτεγουσ ϋχει προβλεφθεύ ρητϊ ςτην Τπουργικό Απόφαςη ότι πρϋπει να ϋχουν 

καταγραφεύ από την κοινωνικό υπηρεςύα των Δόμων ό κϊνουν χρόςη υπηρεςιών δομών που 

απευθύνονται ςε ϊςτεγουσ. Αν υπϊρχει βεβαύωςη μόνιμησ διαμονόσ από το Δόμο, ςημαύνει 

ότι ο Δόμοσ βεβαιώνει ότι η ςυγκεκριμϋνη διαμϋνει ςτα γεωγραφικϊ όρια του, ϊρα, η 

βεβαύωςη ςε ςυνδυαςμό με το ςυμβόλαιο αγορϊσ θεωρητικϊ ςασ καλύπτει για να ενταχθεύ 

ωσ ϊςτεγη. Παρόλα αυτϊ, για τισ ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ πρϋπει να εύναι ςαφϋσ ότι 

υπϊρχει μια ευχϋρεια από την πλευρϊ του Δόμου. Αν ο δόμοσ για οποιοδόποτε λόγο θεωρεύ 

ότι δεν καλύπτεται μπορεύ να ζητόςει πρόςθετα δικαιολογητικϊ ό να μην κϊνει αποδεκτϊ 

όςα προςκομύζονται. ε κϊθε περύπτωςη, ότι δηλώςει ςτην αύτηςη για το ΚΕΑ, πρϋπει να 

αποτυπώνεται και ςτην επόμενη φορολογικό δόλωςη. 
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9. Προςόλθε ζευγϊρι ςτην Τπηρεςύα μασ που δόλωςε ότι εύναι ϊςτεγοι ςτην περιοχό του 
Αιγϊλεω χωρύσ να ϋχουν καταγραφεύ και χωρύσ αποδεικτικϊ ϋγγραφα(Ε1 ςε ϊλλη 
περιοχό , οικογενειακό μερύδα ςε ϊλλο Δόμο) πού καταγρϊφονται? 

Μόνο εςεύσ (ωσ Δόμοσ) μπορεύτε να βεβαιώςετε την αςτεγύα τουσ. Αν εςεύσ δεν τουσ ϋχετε 

καταγεγραμμϋνουσ ό δεν μπορεύτε να βεβαιώςετε ότι εύναι ϊςτεγοι, δεν μπορούν να 

ενταχθούν. 

10. Σι κϊνουμε ςτην περύπτωςη που ο Δόμοσ (όπωσ ο Δόμοσ Λϋςβου) δεν ϋχει υπηρεςύα η 
οπούα να καταγρϊφει τουσ αςτϋγουσ και η πρόνοια του Δόμου μασ δηλώνει ότι 
αδυνατεύ να το κϊνει. 
ημειώνουμε ότι η ερώτηςη δεν αφορϊ τουσ Ρομϊ αλλϊ τουσ ντόπιουσ (Ελληνικόσ 
Τπηκοότητασ) που δηλώνουν και ςτη φορολογικό τουσ δόλωςη ϊςτεγοι. 

Αν δεν μπορεύ ο Δόμοσ να καταγρϊψει τουσ ϊςτεγουσ, τότε δεν υπϊρχει εναλλακτικό 

διαδικαςύα. 
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5. Διάφορεσ 

α) Προςωπικά ςτοιχεία 

1. Αν δεν εμφανύζεται κϊποιοσ καθόλου ςτο ςύςτημα ενώ διαθϋτει ΑΜΚΑ και ΑΥΜ τι 
πρϋπει να κϊνει; 

Να μεταβεύ ςε ΚΕΠ και να ενημερώςει τα ςτοιχεύα του ΑΜΚΑ. 

2. Όταν κϊνουμε αναζότηςη με ΑΜΚΑ και ΑΥΜ και μασ βγϊζει το ςύςτημα ότι το 
πρόςωπο δε βρϋθηκε τι κϊνουμε? 

Φρειϊζεται ενημϋρωςη του ΑΜΚΑ, ώςτε να αντιςτοιχηθεύ με το ΑΥΜ. 

3. Σύ θα γύνεται με τισ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ εμφανύζεται η ϋνδειξη πολλαπλού 
αςφαλιςμϋνοι καθώσ ςτο ΙΚΑ ςύμφωνα με τα λεγόμενα δικαιούχων αργεύ να 
διεκπεραιωθεύ η διαδικαςύα; 

Αυτό η περύπτωςη αφορϊ αιτούντεσ οι οπούοι εύναι διπλοεγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο του ΙΚΑ. 

Δεν φαύνεται να μπορούμε να κϊνουμε κϊτι μϋχρι να διεκπεραιωθεύ η διαδικαςύα από το ΙΚΑ.  

β) Πληρωμέσ - ΙΒΑΝ 

4. Σα χρόματα που θα πιςτώνονται ςτο ΙΒΑΝ-κϊρτα τραπϋζησ θα μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ και ςτο εξωτερικό?  

Δεν υπϊρχει κανϋνασ περιοριςμόσ ςτη χρόςη τησ προπληρωμϋνησ κϊρτασ. 

5. ε θετικό αύτηςη διαπιςτώνουμε ότι το IBAN που ϋδωςε ο ςύζυγοσ ϋχει ωσ 1ο όνομα τη 
ςύζυγο και ςυνδικαιούχο τον ύδιο. Οριςτικοποιούμε την αύτηςη; 

Ναι. 

6. Ζευγϊρι με 3 ενόλικα φιλοξενούμενα. Ο λογαριαςμόσ του πατϋρα εύναι 
μπλοκαριςμϋνοσ από την τρϊπεζα (χρϋη κλπ). Μπορεύ να καταχωρηθεύ ΙΒΑΝ τησ 
μητϋρασ (ςτο βιβλιϊριο εμφανύζεται μόνο το όνομα τησ); Θα πρϋπει να γύνει η αύτηςη 
ςτο όνομα τησ; 

Αν θ μθτζρα δεν ζχει ςυνδικαιοφχο τον πατζρα ςτον τραπεηικό λογαριαςμό, θ αίτθςθ κα γίνει ςτο 

όνομα τθσ. 

7. Ενημερωθόκαμε από αιτούντα ότι ο λογαριαςμόσ ΙΒΑΝ που δόλωςε δεν ανόκει ςε 
αυτόν αλλϊ ςτην κόρη του που εύναι φιλοξενούμενό του. Ο ύδιοσ επιθυμεύ τα χρόματα 
να μπαύνουν ςτον λογαριαςμό τησ κόρησ του. Τπϊρχει πρόβλημα ςε αυτό? Η αύτηςη 
ϋχει όδη καταχωρηθεύ και εγκριθεύ. 

Υπάρχει πρόβλθμα, κακώσ δικαιοφχοσ κεωρείται αυτόσ που κάνει τθν αίτθςθ. Ασ ακυρώςει τθν 

αίτθςθ και ασ βάλει δικό του ΙΒΑΝ. Θα «χτυπιςει» ςτισ πλθρωμζσ, όταν κα ςταλεί ςτα 

Διατραπεηικά Συςτιματα (ΔΙΑ.Σ.) αρχείο όπου το όνομα δεν κα αντιςτοιχεί ςτο ΙΒΑΝ. 

γ) Έντυπο Συναίνεςησ 

8. Ένα ζευγϊρι χωρύσ παιδιϊ, ϋρχεται να κϊνει αύτηςη ςτο δόμο ό ΚΕΠ ο ςύζυγοσ, θα 
πρϋπει να ϋχει και το ϋντυπο ςυναύνεςησ για τη ςύζυγο;  
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Στο ζντυπο ςυναίνεςθσ υπογρϊφουν όλα τα ενόλικα μϋλη του νοικοκυριού, ϊρα και η ςύζυγοσ 

(προσ αποφυγό παρεξηγόςεων: προςκομύζεται ϋνα ϋντυπο ςυναύνεςησ με τισ υπογραφϋσ 

όλων των ενόλικων μελών, και όχι ϋνα ϋντυπο ανϊ ενόλικο μϋλοσ).  

9. Σι γύνεται ςτην περύπτωςη που φιλοξενούμενα μϋλη δεν υπογρϊφουν το ϋντυπο 
ςυναύνεςησ προκειμϋνου ο αιτών/αιτούςα να υποβϊλλει αύτημα για το ςύνολο του 
νοικοκυριού;  

Δεν μπορεύ να γύνει κϊτι.  

δ) Ακύρωςη Εγκεκριμένων Αιτήςεων 

10. Έχει δημιουργηθεύ ϋνα θϋμα με τουσ αθύγγανουσ του καταυλιςμού του Δόμου μασ, οι 
οπούοι ϋχουν κϊνει αύτηςη ςτο πρόγραμμα και ϋχουν εγκριθεύ, αλλϊ δε βϊλανε το Α21. 
Σώρα όλοι θϋλουν ακύρωςη για να προςθϋςουμε το ποςό και να γύνει νϋα αύτηςη. 
Αν αφόςουμε ϋτςι τισ αιτόςεισ θα ϋχουν πρόβλημα ςτισ πληρωμϋσ? Αν ναι, θα 
μπορϋςουμε να ακυρώςουμε τόςεσ πολλϋσ αιτόςεισ? 

Έχει ανούξει η επιλογό για την ακύρωςη εγκεκριμϋνων αιτόςεων τόςο για τουσ Δόμουσ, όςο 

και για τουσ πολύτεσ απευθεύασ. τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη που αφορϊ ςτη δόλωςη των 

οικογενειακών επιδομϊτων, δηλαδό προσ τα πϊνω διόρθωςη του δηλούμενου ειςοδόματοσ, 

δεν χρειϊζεται η προςκόμιςη δικαιολογητικών, οπότε η ακύρωςη και η εκ νϋου υποβολό 

μπορεύ να γύνει απευθεύασ από τον αιτούντα. 

Για την ακύρωςη μιασ αύτηςησ, κατϊ την ςυμπλόρωςη του αντύςτοιχου εντύπου 
ζητϊμε το γνόςιο τησ υπογραφόσ? 

Σο ϋντυπο το υποβϊλει ςε εςϊσ αυτοπροςώπωσ ο αιτών, οπότε δεν χρειϊζεται γνόςιο 

υπογραφόσ. 

Μετϊ από πόςο χρονικό διϊςτημα μπορούμε να ακυρώςουμε μια αύτηςη που ϋχει 
υποβληθεύ και εγκριθεύ για να προχωρόςουμε ςε νϋα αύτηςη? 

Δεν υπϊρχει ςχετικό προθεςμύα.  

ε) Άλλεσ περιπτώςεισ 

11. Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ αύτηςησ εκτυπώνουμε την αύτηςη ςε δυο αντύγραφα 
και την υπογρϊφει ο πολύτησ. Μϋχρι εδώ οκ. Μετϊ κϊνουμε υποβολό τησ αύτηςησ. Θα 
πρϋπει μετϊ να ξαναεκτυπώςουμε την αύτηςη με την ϋνδειξη «εγκρύθηκε» και το 
αντύγραφο να το δώςουμε ςτον πολύτη ό δεν εύναι υποχρεωτικό; 

Εύναι υποχρεωτικό, αφού αυτό εύναι το αποτϋλεςμα τησ αύτηςησ. Έτςι, πχ αν για 

οποιοδόποτε λόγο κϊποιοσ δικαιούχοσ δεν πληρωθεύ, θα μπορεύ να αποδεύξει ότι η αύτηςη του 

ϋχει εγκριθεύ. 

12. Άνεργοσ που δεν ϋχει ανανεώςει την κϊρτα του μπορεύ να κϊνει αύτηςη; 

Δεν μπορεύ να απαγορευτεύ η δυνατότητα υποβολόσ αύτηςησ, αλλϊ πρϋπει να εύναι ςαφόσ 

ςτον αιτούντα η υποχρϋωςη ανανϋωςησ τησ κϊρτασ. ε αυτό την περύπτωςη και να εγκριθεύ 

η αύτηςη για το ΚΕΑ, ο ΟΑΕΔ θα ενημερώςει την πλατφόρμα του προγρϊμματοσ, οπότε θα 

διακοπεύ αυτόματα η καταβολό και δε θα μπορεύ να επανυποβϊλει αύτηςη για το ΚΕΑ για ϋνα 

χρόνο. Η κατεύθυνςη (προςοχό: όχι υποχρϋωςη) εύναι να ανανεώςει πρώτα την κϊρτα 

ανεργύασ και μετϊ να υποβϊλλει αύτηςη για το ΚΕΑ. 
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13. Πόςεσ ημϋρεσ μπορεύ να μεύνει μια αύτηςη ςε εκκρεμότητα μϋχρι να υποβληθεύ; 

Δεν υπϊρχει τϋτοιοσ περιοριςμόσ. Αν ωςτόςο ξεκινόςω την αύτηςη μου τον Ιούλιο και θελόςω 

να την οριςτικοποιόςω τον επτϋμβριο, το εξϊμηνο (και ϊρα και η υποχρϋωςη προςκόμιςησ 

δικαιολογητικών) προςαρμόζεται αναλόγωσ: η περύοδοσ αναφορϊσ δηλαδό, ςε αυτό την 
περύπτωςη εύναι Μαρτ – Αύγ (και όχι Ιαν – Ιουν, που θα όταν αρχικϊ αν υπϋβαλα οριςτικϊ τον 

Ιούλιο). Επύςησ, θα πρϋπει να καταςτεύ ςαφϋσ πωσ η καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ 

θα ξεκινόςει τον επόμενο μόνα από αυτόν κατϊ τον οπούο η αύτηςη υποβλόθηκε και 

εγκρύθηκε.  

 

 


