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ΘΕΜΑ: “Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών” 

 

ΣΧΕΤ.: Αριθμ. Δ 11/οικ.28711/1021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2882/Β/16.07.2020), 

 

Κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της Αριθμ. Δ11/οικ.28711/1021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

2882/Β/16.07.2020), σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης 

οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  με το άρθρο 61 του ν.4701/2020 (ΦΕΚ 128/Α/30.6.2020) , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 

 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες (σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα), 

συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών (ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί), όπου ένα τουλάχιστον 

μέλος  τους έχει την ιδιότητα:  α) του Έλληνα πολίτη: β) πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) πολίτη κράτους που 

ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και δ) της Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας. 

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση 

της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό.  

Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση 

υποβάλλεται από έναν από αυτούς.   

Διευκρινίσεις: 

- Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών 

συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των τυχόν ανηλίκων άγαμων τέκνων τους  που συμβιούν κάτω από την 

ίδια στέγη.  
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- Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε 

διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες 

περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ` αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, 

συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή 

μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.  
 

- Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18 έτος της 

ηλικίας τους. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στην εισοδηματική 

ενίσχυση του έτους 2019, ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της 

ηλικίας τους εντός του έτους 2019. 
 

- Πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος δύο οικογενειών, οι οποίες συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δε δικαιούται να 

λάβει για το ίδιο έτος δύο φορές την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση. 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 

Α.  Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή/και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη 

πριν την υποβολή της Αίτησης. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για 

τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης, φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του 

Φορολογικού τους Μητρώου.  

Β. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) 

ευρώ.  

Διευκρινίσεις: 

- Ως ορεινές περιοχές νοούνται εκείνες που περιλαμβάνονται στον “ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"  της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από την απόφαση 

83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Οδηγίες 85/148/ΕΟΚ, 89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ και την απόφαση 

94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
- Ως μειονεκτικές περιοχές: 
• για το έτος 2019 νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον “ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ” 

της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από την απόφαση 83/339/ΕΟΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Οδηγίες 85/148/ΕΟΚ, 89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ και την απόφαση 94/516/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.        
• από το έτος 2020 και μετά νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά 

μειονεκτήματα, όπως αυτές καθορίστηκαν στα σχετικά Παραρτήματα του “Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας”. 
- Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το 
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος τη 

χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προσμετράται το Ελάχιστο 

Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού, το  επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων καθώς 

και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές  σε άτομα με αναπηρία. Η εν λόγω 

εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
 

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Τρόπος Υποβολής: 
Για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τη χρήση των κωδικών-

διαπιστευτηρίων του taxisnet.  
Η ηλεκτρονική αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  
Στα Κ.Ε.Π. μπορεί να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά  προς  τούτο,  

εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.  
Ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Κ.Ε.Π. νοούνται οι πιστοποιημένοι χρήστες για την εφαρμογή απόδοσης 

Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 
 

Χρόνος Υποβολής: 
Η αίτηση της εν λόγω παροχής υποβάλλεται άπαξ το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η 

Οκτωβρίου κάθε έτους.  



Ειδικά οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης του έτους 2019, οι οποίοι δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική 

αίτηση, υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέχρι την  31.08.2020.  
 

Απαραίτητα στοιχεία Αίτησης: 
Ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά: 
α) στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή ΕΛ.ΤΑ., 

δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον οποίο θα πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση,  
β) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),  
γ) τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.  
Τα ανωτέρω (β) και (γ) στοιχεία μπορούν να αντλούνται (εφόσον είναι διαθέσιμα) και από το Εθνικό Μητρώο 

Επικοινωνίας Πολιτών με διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..  
Επίσης, δηλώνεται ανά περίπτωση:  
- Εφόσον ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, δηλώνεται 

υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας, και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.  
- Εφόσον στην οικογένεια του αιτούντος υπάρχουν άγαμα ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος ως εξαρτώμενα μέλη, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας και προαιρετικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ).  
 

Αίτηση μέσω Κ.Ε.Π. 

Όταν η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο 

αιτών, επιδεικνύοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής του (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ) 

χορηγεί στον εξουσιοδοτημένο χρήστη τον Αριθμό του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ), με την χρήση του 

οποίου γίνεται η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος 

υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ακολούθως δε, συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη, μετά από 

υπόδειξη του αιτούντος, όσα χρήζουν υποβολής , δηλαδή τα α), β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου.  
Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος  εκτυπώνει την πλήρη 

αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία.  
Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική υποβολή της, και φυλάσσεται στο φυσικό 

αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.  
Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης, η οποία με το περιεχόμενο 

αυτό υποβάλλεται οριστικά. 
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκτυπώνει και χορηγεί στον αιτούντα 

την εγκριτική ή απορριπτική απόφαση επί της αίτησής του. 
 
Δικαιολογητικά 
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα, 

καθώς τα απαραίτητα στοιχεία (όπως εισοδήματα, εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων, 

οικογενειακή κατάσταση, ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα, διευθύνσεις μόνιμης κατοικίας, ενδείξεις φιλοξενίας 

κλπ), αντλούνται και διασταυρώνονται μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων 

φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ κλπ). 
 
Πορεία της Αίτησης και Πρόσθετα -κατά περίπτωση - Δικαιολογητικά: 
- Σε περίπτωση έγκρισής της αίτησης, το υποβληθέν αίτημα θεωρείται ότι εκτείνεται και σε κάθε επόμενο έτος, 

χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, αυτό ισχύει για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για το έτος 2020 και 

στο εξής καθώς και σε όσες αιτήσεις έτους 2019 υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Αντίθετα , 

όσοι από τους δικαιούχους υπέβαλλαν τις αιτήσεις για το έτος 2019 σε έντυπη μορφή, όσον αφορά το έτος 2020 θα 

πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση από 1-9-2020 έως 30-10 -2020 και, εφόσον η αίτηση για το έτος 2020 εγκριθεί 

θα ισχύει για κάθε επόμενο έτος. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση εξακολουθεί να χορηγείται μετά από την 

έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης, εφόσον από τις κατ΄ έτος διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. 
- Σε περίπτωση απόρριψης της, ο αιτών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για τη χορήγηση της εισοδηματικής 

ενίσχυσης το επόμενο έτος, από 1-9 έως 30-10. 
Επίσης, δύναται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης για όλους τους λόγους πλην 

εκείνων που σχετίζονται με το εισόδημα.  
- Στην περίπτωση που οι απαραίτητες διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή 

συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, ο αιτών ενημερώνεται 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής 



και καλείται να υποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος οφείλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω 

ενημέρωσή του, μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών να υποβάλει μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του επιδόματος και ειδικότερα:  
i. Στις περιπτώσεις λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης και διάστασης εγγάμων ή συνδεόμενων με 

σύμφωνο συμβίωσης, αν αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ως εξαρτώμενα μέλη τα τέκνα τους στη δήλωση 

φορολογίας του εισοδήματός τους, υποβάλλεται η δικαστική απόφαση ή η διαταγή ανάθεσης της επιμέλειας του 

ανήλικου τέκνου ή η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, στην οποία ορίζεται η ανάθεση της 

επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή  πρακτικό διαμεσολάβησης, από το οποίο προκύπτει ο γονέας που ασκεί την 

επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Αν δεν υφίσταται κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλεται 

οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, προς απόδειξη της εν τοις πράγμασι άσκησης της επιμέλειας από τον 

αιτούντα. 
ii. Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου υποβάλλεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου. 
iii. Σε περίπτωση που από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αιτούντες 

διαμένουν σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή, υποβάλλεται βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του 

αιτούντος, από την οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή τους στη συγκεκριμένη ορεινή και 

μειονεκτική περιοχή. 
 
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν 

συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται 

να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile). 
- Τα υποβαλλόμενα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δικαιολογητικά ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες του 

ΟΠΕΚΑ. 

 

4. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
 

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: 
α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει 

το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ  
β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται 

μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 

(4.700,00) ευρώ. 
 

5. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

Το εισοδηματικό κριτήριο ελέγχεται με βάση την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 

ελεγχόμενο ως προς εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος του αιτούντος  και τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη 

Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου σε συνδυασμό με τα ισχύοντα κατά το χρόνο της υποβολής της 

αίτησης στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου. Οι δικαιούχοι, προκειμένου για τη χορήγηση της εισοδηματικής 

ενίσχυσης, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους κάθε φορολογικό έτος, ακόμα 

κι αν δεν υποχρεούνται για αυτό, με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.   
 

Σημείωση: ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την εισοδηματική ενίσχυση έτους 2019, εφόσον 

μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α. (δηλ. μέχρι τις 16-07-2020) δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη προς 

έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος για το φορολογικό έτος 

2018, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η υποβολή 

της φορολογικής αυτής δήλωσης συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του, 

προκειμένου για τον έλεγχο του τιθέμενου  εισοδηματικού κριτηρίου βάσει της σχετικώς εκδιδόμενης Πράξης 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται 

αζημίως για τον αιτούντα. 
 

Ο έλεγχος της μονιμότητας της κατοικίας σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή γίνεται μέσω των δηλώσεων 

φορολογίας του εισοδήματος του αιτούντος και του συζύγου του ή του έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης  για 

τα δύο (2) τελευταία φορολογικά έτη πριν από την υποβολή της αίτησής του σε συνδυασμό με τα στοιχεία του 

Φορολογικού του Μητρώου. Αν δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα 

κρίσιμα φορολογικά έτη, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο, με βάση την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία, η υποβολή των δηλώσεων αυτών συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή και διεκπεραίωση της 

αίτησής του, προκειμένου για τον έλεγχο της πλήρωσης της τιθέμενης προϋπόθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται αζημίως για τον αιτούντα. 



 

Σημείωση: Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου και η διαπίστωση της μονιμότητας της 

κατοικίας προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες πράξεις διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου αμφοτέρων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης. 
 

 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους 

εφάπαξ  κατ΄ έτος, με πίστωση στο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εξεδόθη η εγκριτική της χορήγησης της εισοδηματικής 

ενίσχυσης απόφαση. 
 

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

i. Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του έτους 2019, στη σύνθεση της 

οικογένειας συμπεριλαμβάνονται και τα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη 

στις ελεγχόμενες κατά την παρούσα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.  
 

ii. Οι υποβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. εκκρεμείς  έντυπες αιτήσεις για την 

εισοδηματική ενίσχυση του έτους 2019 διεκπεραιώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ, μετά 

από καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων των αιτούντων στην εφαρμογή αυτή από τους εξουσιοδοτημένους 

χρήστες των αρμοδίων κατά τόπο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα προς καταχώριση δε στοιχεία αντλούνται 

από τις εντύπως υποβληθείσες αιτήσεις. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, όσες αιτήσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΑ από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π., επιστρέφονται 

στα αντίστοιχα Κέντρα για να καταχωρηθούν στην εφαρμογή, όπως προβλέπεται από τη σχετική διάταξη.  

Μετά την καταχώρηση των Αιτήσεων και την έκδοση οριστικής απόφασης, το έντυπο υλικό (Αίτηση, τυχόν 

δικαιολογητικά), θα αποσταλεί, στον ΟΠΕΚΑ (είτε στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

του Οργανισμού, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα αρμοδιότητας),  σε ημερομηνία που θα σας 

γνωστοποιήσουμε εγγράφως. 
Στις αιτήσεις  που παραμένουν σε εκκρεμότητα και ανάλογα με τον λόγο που αναφέρεται στην  ηλεκτρονική 

εφαρμογή, επισυνάπτεται στην εφαρμογή  το σχετικό  δικαιολογητικό που υπάρχει στην έντυπη αίτηση. 
 
8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι Αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση υποβάλλονται μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr), επιλογή: Υγεία και Πρόνοια – Επιδόματα - Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 

(βλ.https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kaimeionektikon-

periokhon), απευθείας από τον πολίτη, με τη χρήση κωδικών taxisnet.  Στους εξουσιοδοτημένους χρήστες των 

ΚΕΠ  η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων θα διατεθεί  από το αρμόδιο για τα ΚΕΠ Υπουργείο.   
 

Αναφορικά με την καταχώρηση τόσο των ήδη υποβληθεισών από τους πολίτες Αιτήσεων για το έτος 2019, όσο και 

εκείνων θα υποβληθούν μέσω των Κ.Ε.Π.  έχει  ήδη διαβιβαστεί  η πρώτη έκδοση του εγχειρίδιου χρήσης της 

εφαρμογής όπου επεξηγεί στους εξουσιοδοτημένους χρήστες όλα τα βήματα που θα ακολουθήσουν κατά την 

καταχώρηση των Αιτήσεων. Θα ακολουθήσει και δεύτερη πληρέστερη έκδοση. 
 
Στο προσεχές χρονικό διάστημα και με επόμενο έγγραφο θα σας αποσταλούν περαιτέρω οδηγίες για τις 

περιπτώσεις εκείνες που οι καταχωρηθείσες στην εφαρμογή Αιτήσεις θα παραμείνουν εκκρεμείς μέχρι να 

υποβληθούν από τον πολίτη επιπρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία θα τεκμηριώνουν την συνδρομή των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.  
 
Από την εφαρμογή  παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης εγκεκριμένων αιτήσεων τόσο απευθείας από τον 

δικαιούχο, όσο και από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, αποκλειστικά και 

μόνο για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).  
 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kai-meionektikon-periokhon
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kai-meionektikon-periokhon


Συνημμένο στο παρόν, θα βρείτε πίνακα με τα στοιχεία επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητας κάθε μιας από 

τις Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ Τα ίδια στοιχεία έχουν αναρτηθεί και στην εφαρμογή της ενίσχυσης. 
 

 

9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι τόσο στο website του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στις 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, όσο και στην ίδια την εφαρμογή, έχουν αναρτηθεί οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την 

εισοδηματική ενίσχυση (ποσό, δικαιούχοι, προϋποθέσεις) αλλά και επιπρόσθετες διευκρινίσεις, υπό τη μορφή 

ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε. 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική 

συνεργασία. 
 

 

 

 

                                                                                                                              Ο Γενικός Διευθυντής Παροχών 
 

 

 

                                                                                                                                   Κωνσταντίνος Γεώρμας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: 1. Οδηγός Εφαρμογής (pdf) 
          2. Πίνακας με στοιχεία επικοινωνίας  και περιοχές αρμοδιότητας (doc) 
 

 

Εσωτερική διανομή:  
- Γραμματεία Διοίκησης                                                                       
- Γενική Δ/νση Παροχών 
- Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων 


