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Θα ξεκινήσουμε τις οδηγίες με την επίσημη ανακοίνωση της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. που μπορείτε να
τη δείτε από εδώ : https://www.epidomastegasis.gr/pub/Home/Index
«Ενημέρωση για την αυτόματη ανανέωση των εγκεκριμένων αιτήσεων του Επιδόματος
Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος:
Στις 30/9/2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που
εγκρίθηκαν έως και 31 Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος. Τις επόμενες
ημέρες θα ξεκινήσει ο επανέλεγχος των αιτήσεων.
Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και
προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού
μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής
κατάστασης του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν. Στους δικαιούχους θα
αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα
ανανεωθεί αυτόματα. Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από
1/9/2019. Προσοχή: για να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να
υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.
Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι
εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα
ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή: Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του
νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άρα δεν αποτυπώνονται στην αίτηση, μπορούν εντός του
Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα.
Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του
Επιδόματος Στέγασης για τις οποίες λήγει το πρώτο εξάμηνο ισχύος. Οι πολίτες θα πρέπει
να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία,
ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την πορεία της αίτησης τους και τυχόν δικές τους
ενέργειες σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.»
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Ας δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση.
Όσοι φορολογούμενοι έχουν εγκριθεί με το Επίδομα Στέγασης και το εξάμηνό τους λήγει
στις 30-09-2019, θα πρέπει:
1) να κάνουν έλεγχο για να δουν αν η αίτηση για το επίδομα στέγασης έχει ανανεωθεί
αυτόματα από το σύστημα, οπότε δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια
ή
2) να κάνουν έλεγχο για να δουν γιατί η αίτηση δεν ανανεώθηκε αυτόματα από το
σύστημα και εν τέλει τι πρέπει να κάνουν ώστε να υποβάλλουν οι ίδιοι την αίτηση
Για τους λογιστές αυτός ο έλεγχος δεν είναι μόνο για έναν φορολογούμενο (πελάτη τους)
αλλά για όλο το πελατολόγιό τους, το οποίο σημαίνει πολύ χρόνο και ο χρόνος είναι ότι
πιο πολύτιμο για τους λογιστές.
Γι’ αυτό το λόγω μέσα στο πρόγραμμα PBS έχει ενσωματωθεί μία πολύ χρήσιμη OnLine
Μαζική Υπηρεσία το ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, η οποία έχει προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να εναρμονίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες τις Η.ΔΙ.ΚΑ.
Δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα μέσω της συγκεκριμένης online μαζικής υπηρεσίας μπορείτε
να κάνετε αυτούς τους ελέγχους ΜΑΖΙΚΑ και για όλο το πελατολόγιό σας.
Βήμα 1ο:
Από το οριζόντιο μενού επιλέγετε OnLine→Επίδομα Στέγασης

Βήμα 2ο:
Με το γνωστό συνδυασμό πλήκτρων ctrl + A επιλέγετε όλους τους φορολογούμενους και
στη συνέχεια επιλέγετε από την αριστερή υδρόγειο Εισαγωγή Επιδόματος Στέγασης.
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Βήμα 3ο:
Αφού ολοκληρωθεί η ανάκτηση πηγαίνετε στη στήλη Περίοδος Δικαιώματος και στην υπόστήλη Έως βάζετε το φίλτρο 30/9/2019 όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Αφού βάλετε το φίλτρο όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα, το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει
όλους εκείνους τους φορολογούμενος για τους οποίους το σύστημα δεν τους έχει
ανανεώσει αυτόματα την αίτηση γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα, π.χ. δεν ισχύει το
μισθωτήριο μέχρι τις 31-03-2020.

Πλέον μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ΜΑΖΙΚΑ και
για ΟΛΟΥΣ τους φορολογούμενους και να δείτε για ποιο λόγο δεν έγινε αυτόματα η
ανανέωση της αίτησης από το σύστημα. Στην παραπάνω εικόνα βλέπετε ότι για τον
συγκεκριμένο φορολογούμενο δεν έγινε επειδή το μισθωτήριο λήγει στις 29-02-2020, άρα
σύμφωνα με τις οδηγίες δεν συμπληρώνει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος ενεργό
μισθωτήριο για 6 μήνες με αρχή την 01-10-2019. Άρα για να συνεχίσει ο φορολογούμενος να
επιδοτείτε με το επίδομα στέγασης αδιάκοπα θα πρέπει μέχρι της 30-09-2019 να κάνει
ανανέωση/τροποποίηση μισθωτηρίου, τουλάχιστον έως της 31-03-2020 και η αίτησή του
να υποβληθεί και εγκριθεί μέχρι της 30-09-2019.
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Σημείωση:
1) Την online μαζική ανάκτηση μπορείτε να την κάνετε όσες φορές επιθυμείτε.
2) Τους συγκεκριμένους ελέγχους θα πρέπει να τους κάνετε τουλάχιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ
ΜΗΝΑ και ο λόγος είναι ότι κάποιοι φορολογούμενοι συμπλήρωσαν το εξάμηνο στις 3009-2019, κάποιοι άλλοι στις 31-10-2019, κάποιοι άλλοι στις 30-11-2019 κ.λ.π. Αυτό γίνεται
εύκολα όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω μέσω του φίλτρου που μπορείτε να βάλετε στην
υπό-στήλη Έως που βρίσκεται στη στήλη Περίοδος Δικαιώματος.

Άρα και τον επόμενο μήνα και τον μεθεπόμενο κλπ θα πρέπει να κάνετε την ίδια
διαδικασία για να δείτε σε ποιους φορολογούμενους έγινε αυτόματα η ανανέωση ή
έχουν κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να τους ενημερώσετε, για να μπορέσουν να
συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα στέγασης αδιάκοπα.
3) Μπορείτε με ένα φίλτρο να δείτε ποιοι φορολογούμενοι έχουν εγκεκριμένη αίτηση αλλά
ο αριθμός παροχής δεν είναι στο όνομα των δικαιούχων. Σύμφωνα με τις οδηγίες οι
συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει μέχρι της 31-12-2019 να μεταβούν στον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας και να βάλουν το αριθμό παροχής στο όνομά τους και αυτό διότι
μετά την 01-01-2020 η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. θα προβεί σε ελέγχους και όσοι δικαιούχοι δεν έχουν
το ρεύμα στο όνομά τους θα διακόπτεται η επιδότηση, καθώς επίσης και οι νέες αιτήσεις
που θα υποβάλλονται από 01-01-2020 δεν θα εγκρίνονται, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε μόνο
προειδοποίηση.
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4) Αυτόματη υποβολή νέας αίτησης με αυτόματη συμπλήρωση όλων των πεδίων στο site
της Η.ΔΙ.ΚΑ. (αριθμός μισθωτηρίου, αριθμός παροχής, iban, τηλέφωνο κλπ).

5) Μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε στα μισθωτήρια του taxis π.χ. για να αποδεχθείτε ένα
νέο μισθωτήριο. Αυτό γίνεται μέσω της υδρογείου Σύνδεση Μισθωτήρια

6) Μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε και να εκτυπώσετε μισθωτήρια μέσω της υδρογείου
Εισαγωγή Μισθωτηρίων TAXIS και της επιλογής Εκτύπωση Μισθωτηρίου.

7) Εκτύπωση της εγκεκριμένης αίτησης ή της απόφασης από το μενού εκτύπωσης.

8) Πλήθος φίλτρων που υπάρχουν σε όλες τις στήλες για να δείτε οποιαδήποτε
πληροφορία.
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