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E
υνοϊκότερο είναι το τελικό καθεστώς 
που θα υιοθετηθεί από την κυβέρνηση 
για την καταβολή του επιδόµατος ενοι-

κίου. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της 
Realnews, το εισοδηµατικό όριο για την επι-
δότηση ενοικίου είναι στα 7.000 ευρώ, ωστό-
σο για κάθε πρόσθετο µέλος, είτε ενήλικο είτε 
ανήλικο, θα υπάρχει προσαύξηση 3.500 ευρώ 
έως τη συµπλήρωση των 21.000 ευρώ. Με αυ-
τή την αλλαγή αναµένεται να λάβουν περισ-
σότερα χρήµατα οικογένειες µε ιδιαίτερα χα-
µηλά εισοδήµατα, ενώ µεγαλύτερη θα είναι η 
στήριξη για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Στό-
χος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν πε-
ρισσότερα από 300.000 νοικοκυριά.

 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι ήδη έτοι-
µη για την καταβολή της επιδότησης ενοικίου 
αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ 
στόχος της αρµόδιας αναπληρώτριας υπουρ-
γού Κοινωνικής Ασφάλισης Θεανώς Φωτίου εί-
ναι να ανοίξει η πλατφόρµα για την υποβολή αι-
τήσεων το τρίτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου. 

 Το κονδύλι που θα διατεθεί για την επιδότη-
ση ενοικίου ανέρχεται τελικά σε 300 εκατ. ευρώ 
από 400 εκατ., καθώς τα υπόλοιπα 100 εκατ. 
θα διατεθούν για την επιδότηση στεγαστικού 
δανείου µε υποθήκη την πρώτη κατοικία. Ση-
µειώνεται ότι τα εισοδηµατικά κριτήρια για την 
επιδότηση στεγαστικού δανείου θα είναι δια-
φορετικά από αυτά της επιδότησης ενοικίου.

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου θα κυµαί-
νεται από 70 έως 210 ευρώ τον µήνα ανάλο-
γα µε τον αριθµό των µελών σε κάθε νοικοκυ-
ριό, αλλά και µε εισοδηµατικά και περιουσια-
κά κριτήρια. Το ποσό του επιδόµατος αναµέ-
νεται να είναι 70 ευρώ τον µήνα για µονοπρό-
σωπα και θα λαµβάνει προσαύξηση 35 ευρώ 
τον µήνα για κάθε επιπλέον µέλος σε πολυπρό-
σωπα νοικοκυριά. Ειδικά για µονογονεϊκή οι-
κογένεια, καθώς και για νοικοκυριό µε απρο-
στάτευτο τέκνο, για το πρώτο ανήλικο µέλος 
του ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον µήνα. 
Οι δικαιούχοι θα λάβουν οικονοµική ενίσχυ-
ση από 840 ευρώ έως 2.520 ευρώ τον χρόνο. 

Σε δέκα ηµέρες
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», εντός των 
επόµενων 10 ηµερών θα έχουν διευθετηθεί και 
οι τελευταίες τεχνικές λεπτοµέρειες της πλατ-
φόρµας για την υποβολή αιτήσεων. Η πλατ-
φόρµα είναι παρόµοια µε αυτήν του Κοινωνι-
κού Μερίσµατος και του Κοινωνικού Εισοδή-
µατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Τα χρήµατα του επι-
δόµατος θα καταβάλλονται από τον Οργανι-
σµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που διαχειρίζεται όλες 
τις κοινωνικές και προνοιακές παροχές. Η αί-
τηση θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέ-
σω του διαδικτυακού τόπου του προγράµµα-
τος µε τη χρήση των κωδικών του Taxis και οι 
ενδιαφερόµενοι θα πληροφορούνται άµεσα 
αν δικαιούνται ή όχι την επιδότηση.

 Για τους δικαιούχους που µένουν σε µισθω-
µένη κατοικία το επίδοµα θα καταβάλλεται µη-
νιαίως µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό 
του δικαιούχου. Το δικαίωµα στην καταβολή 
του επιδόµατος θα ισχύει από την 1η ηµέρα του 
επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης.

 Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόµατος 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες 
από την ηµεροµηνία της αρχικής καταβολής. 
Με την πάροδο δώδεκα µηνών από την έκδο-
ση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος θα πρέ-
πει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη λήψη του 
επιδόµατος και την ένταξη εκ νέου στο πρό-
γραµµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αρµό-
διοι από το υπουργείο Εργασίας θα ελέγχουν 

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνη-
της περιουσίας του νοικοκυριού δεν µπορεί 
να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 
120.000 ευρώ για το µονοπρόσωπο νοικο-
κυριό, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ 
για κάθε πρόσθετο µέλος και έως του ποσού 
των 180.000 ευρώ. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζεται το 
ενδεχόµενο να αυξηθεί το ύψος της περιου-
σίας στα 125.000 ευρώ και στα 185.000 ευ-
ρώ, προκειµένου να µην αποκλειστούν πολυ-
µελείς οικογένειες. 

Ωστόσο, την τελική απόφαση θα τη λάβει 
το υπουργείο Οικονοµικών, λίγο πριν από την 
τελική υπογραφή της ΚΥΑ. Το ύψος των κα-
ταθέσεων, η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολό-
γων ορίζεται έως 7.000 ευρώ για µονοπρό-
σωπο νοικοκυριό, µε προσαύξηση 3.500 για 
κάθε επόµενο µέλος και έως τα 21.000 ευρώ. 

Ετοιµη είναι η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για τα κριτήρια 
επιδότησης ενοικίου. Κάθε παιδί 
θα αντιµετωπίζεται ως ενήλικας, 
µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
το ποσό της επιδότησης

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει όσοι λαµ-
βάνουν την επιδότηση ενοικίου και σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρα-
βάσεις θα διακόπτεται η επιδότηση. 

Εισοδηµατικά κριτήρια
Για τη χορήγηση του επιδόµατος, το επικρατέστερο σενάριο έχει ως εξής: Το 
συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευ-
ρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόµενο κατά 3.500 ευρώ για κά-
θε επόµενο µέλος, είτε ενήλικο είτε ανήλικο. Συνολικά το οικογενειακό εισόδη-
µα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύν-
θεσης του νοικοκυριού.
f Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ
f Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη: 10.500 ευρώ
f Μονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο µέλος: 14.000 ευρώ
f Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία µέλη: 14.000 ευρώ
f Μονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη: 17.500 ευρώ 
f Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα µέλη: 17.500 ευρώ 
f Μονογονεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη: 21.000 ευρώ 
f Νοικοκυριό αποτελούµενο από 5 µέλη και πάνω: 21.000 ευρώ 

«Γενναίο» 
επίδοµα
σε οικογένειες 
µε παιδιά


