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Θέμα: Έναρξη  παραγωγικής  λειτουργίας  της  διαδικτυακής  υπηρεσίας  για  την  εφαρμογή  του
προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση ια’ αυτού, 

2. Την ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής,
3. Το ν. 4472/2017 (Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.

4387/2016,  μέτρα  εφαρμογής  των  δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων,  μέτρα
κοινωνικής  στήριξης  και  εργασιακές  ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 3 αναφορικά με το Επίδομα
Στέγασης, 

4. Το  άρθρο  17  του  ν.  4659/2020  (Α’  21)  «Επίδομα  γέννησης  και  λοιπές  διατάξεις»,  όπως
συμπλήρωσε το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), 

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ13οικ.10747/256/06.03.2019 (Β’ 792) Κ.Υ.Α. σχετικά με τον Καθορισμό όρων και
προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης,

6. Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης

Απριλίου  2016  «για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

7. Το  ν.  4624/2019  (Α’  137)  αναφορικά  με  την  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
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Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις»,

8. Τα αριθμ. πρωτ. οικ. 6/05.02.2019 και Δ13/οικ. 12449/267/13.03.2020 αιτήματα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη διασταύρωση στοιχείων αιτούντων για την
αξιολόγηση  δικαιώματος  λήψης  του  σχετικού  επιδόματος  και  υπολογισμού  του  ποσού  της
οικονομικής ενίσχυσης,  

9. Την αριθμ. πρωτ. ΑΤΥΥΠΔ 00941 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/27.02.2019 θετική γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος
Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για το ίδιο ως άνω θέμα, 

10. Την ανάγκη υποβοήθησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην εφαρμογή
του προνοιακού προγράμματος επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια
κατοικία τους,  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της ανανεωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της
οποίας  η  ΗΔΙΚΑ  θα  χρησιμοποιεί  τα  διαβιβαζόμενα  από  την  Α.Α.Δ.Ε.  στοιχεία  για  λογαριασμό  του
Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  προκειμένου  να  διασταυρώνει  ηλεκτρονικά  τα
δηλωθέντα στοιχεία των αιτούντων για την αξιολόγηση του δικαιώματος λήψης του εν λόγω επιδόματος
και τον υπολογισμό του ποσού της αντίστοιχης οικονομικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν
μέρος  του  περιεχομένου  των  βάσεων  δεδομένων  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  της  Α.Α.Δ.Ε.  που
διαχειρίζονται  τις  υποβαλλόμενες  φορολογικές  δηλώσεις,  χορηγούνται  με  την  προϋπόθεση  της
συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι στοιχεία εισοδήματος οι εξής:

- Από το Ε1 για αιτούμενο Α.Φ.Μ.:
 Πίνακας 1 
 Άθροισμα των πεδίων: (101), (103), (105), (107), (109), (111), (113), (115), (117), (121), (129), (131),

(133), (141), (143), (145), (147), (149), (171), (251), (255), (263), (291), (295), (301), (303), (307),
(309), (311), (321), (325), (343), (351), (389), (391), (393), (401), (403), (409), (411), (413), (415),
(427), (461), (463), (465), (467), (667), (669), (671), (673), (707), (711), (715), (719), (721), (723),
(725),  (727),  (731),  (735),  (743),  (759),  (765),  (769),  (770),  (829),  (851),  (865),  DIFF_IMPUTED_F
(διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος, όταν τεκμαρτό > πραγματικό), (305),
(335),  (661),  (617_39),  (619_17),  (619_40),  (619_41),  (657_16),  (657_17),  (659_04),  (659_06),
(659_15),  (395),  (431),  (433),  (613),  (783),  (617_29),  (617_45),  (619_28),  (619_42),  (619_43),
(619_44),  (657_11),  (657_13),  (657_14),  (657_15),  (657_18),  (657_19),  (659_01),  (659_03),
(659_05),  (659_07),  (659_08),  (659_09),  (659_10),  (659_11),  (659_12),  (659_13),  (659_14),
(659_16), (659_17), (659_18), (659_19), (659_20), (659_21), (659_22), (659_24), (659_25) και των
πεδίων (102), (104), (106), (108), (110), (112), (114), (116), (118), (122), (130), (132), (134), (142),
(144), (146), (148), (150), (172), (252), (256), (264), (292), (296), (302), (304), (308), (310), (312),
(322), (326), (344), (352), (390), (392), (394), (402), (404), (410), (412), (414), (416), (428), (462),
(464), (466), (468), (668), (670), (672), (674), (708), (714), (716), (720), (722), (724), (726), (728),
(732), (736), (744), (760), (766), (830), (858), (866), DIFF_IMPUTED_S (διαφορά μεταξύ τεκμαρτού
και  πραγματικού  εισοδήματος,  όταν  τεκμαρτό  >  πραγματικό),  (306),  (336),  (662),  (618_39),
(620_17), (620_40), (620_41), (658_16), (658_17), (660_04), (660_06), (660_15), (396), (432), (434),
(614),  (784),  (618_29),  (618_45),  (620_28),  (620_42),  (620_43),  (620_44),  (658_11),  (658_13),
(658_14),  (658_15),  (658_18),  (658_19),  (660_01),  (660_03),  (660_05),  (660_07),  (660_08),
(660_09),  (660_10),  (660_11),  (660_12),  (660_13),  (660_14),  (660_16),  (660_17),  (660_18),



(660_19),  (660_20),  (660_21),  (660_22),  (660_24),  (660_25).  Σημειώνεται  ότι  για  άτομα  με
εισόδημα  μεγαλύτερο  των  12.000,  το  επίδομα  ανεργίας  περιλαμβάνεται  στο  φορολογητέο
εισόδημα, συνεπώς δεν πρέπει να υπολογίζεται δύο (2) φορές. 

 (203)
 (811) και (812) 
 (092)
 (097)
 (801) και Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ιδιοκτήτη
 (213) και (214) 
 Πίνακας 5 (Διεύθυνση κύριας κατοικίας) και πεδίο (208) 
 Αποστολή  στοιχείων  από  τροποποιητική  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  (εάν  υπάρχει)

ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής αυτής 
- Ακίνητη περιουσία από ΕΝΦΙΑ της χρονιάς που αντιστοιχεί το Ε1: Αξία Ακινήτων μέχρι 180.000 ευρώ.

Αν > από 180.000 ευρώ, τότε 180.000 ευρώ. 
- Από το Ε9:

 Από Πίνακα 1 τα πεδία (3), (4), (9), (15), (16) και (30)
- Από το Ε2 για αιτούμενο Α.Φ.Μ.:

 Ένδειξη παραχώρησης ή μίσθωσης
 Οι Α.Φ.Μ. των εκμισθωτών (λίστα)
 Αριθμός παροχής ΔΕΔΔΗΕ παραχώρησης ή μίσθωσης, αν είναι διαθέσιμος

- Από Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια για αιτούμενο Α.Φ.Μ. και ημερομηνίες από και έως
 Αριθμός μισθωτηρίου
 Έναρξη 
 Λήξη 
 Λίστα με Α.Φ.Μ. όλων των ενοικιαστών 
 Λίστα με Α.Φ.Μ. όλων των εκμισθωτών 
 Ένδειξη αποδοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ
 Αριθμός παροχής ΔΕΔΔΗΕ
 Ποσό μίσθωσης 
 Διεύθυνση ακινήτου (διεύθυνση, αριθμός, Τ.Κ.)
 Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 Αριθμός μισθωτηρίου που τροποποιεί (εάν υπάρχει)
 Αριθμός μισθωτηρίου από το οποίο τροποποιήθηκε (εάν υπάρχει)

Η  λειτουργία  της  νέας  διαδικτυακής  υπηρεσίας  διέπεται  από  τους  κανόνες  και  υπόκειται  στις
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018). 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                        ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοινοποίηση:

- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. - ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχιας
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχιας 

- Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Εσωτερική διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων – Τμήμα ΣΤ’ και Γ’
- Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας 
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