
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2018-2019.
Υποβολή αιτήσεων από τις 31-12-2018 εώς τις 31-05-2019 

μέσω Taxisnet→https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm 
ή μέσω των  Κ.Ε.Π..

● ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ/-ΟΙ: Τα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει ή έγγαμα ή που 
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης τα οποία για την θέρμανση τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης θέρμανσης για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία, είτε αυτά μισθώνονται είται είναι 
δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται, συγκεκριμένα για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης που 
πραγματοποιούν απο 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Απριλίου 2019. Ειδικά, για τις/τους έγγαμες/-ούς ή 
τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχα/-ος είναι η/ο υπόχρεη/-ος σε υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν.4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση 
υποβολής
χωριστής δήλωσης.

➢ Κάθε άγαμη/-ος ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει φορολογούμενη/-ος με ετήσιο συνολικό 
εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 
ευρώ. 

➢ Κάθε ζευγάρι εγγάμων ή τους έγγαμους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της 
περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική 
δήλωση χωρίς τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και ακίνητη 
περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο τις/του 
ενδιαφερόμενης/-ου το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ. 

➢ Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και 
ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο τις/του 
ενδιαφερόμενης/-ου το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε
τέκνο μετά το πρώτο τέκνο. 

➢ Στα 80 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για τις/τους άγαμες/-ους και 
στα 100 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για τις/τους έγγαμες/-ους ή 
μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες για την οποία μπορεί να επιδοτηθεί 
κάποια/-ος δικαιούχα/-ος.

➢ Η μέγιστη επιδοτούμενη ποσότητα καυσίμων για τον Δήμο μας (Β' Κλιματική Ζώνη) διαμορφώνεται 
στα 15 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό και η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων 
πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία είναι 1.500 λίτρα για τις/τους έγγαμες/-ους ή τα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τις μονογονεϊκές οικογένειες και 1.200 λίτρα για 
τις/τους άγαμες/-ους.

➢ Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος
0,160 ευρώ.

           ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο και α. Άδεια Διαμονής για εργασία ή β. Βεβαίωση κατάθεσης
αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαμονής (Μπλέ χρώματος) ή γ. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών 
υπηκόων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους αλλοδαπούς.
2) Αριθμός ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τράπεζας στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό.
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017 και ένα εκκαθαριστικό των προηγούμενων
5 ετών.  
4) Λογαριασμός ΔΕΗ που αφορά το ακίνητο κύριας κατοικίας. 
5) Τον Α.Φ.Μ. της/του εκμισθώτριας/εκμισθωτή ή της/του δωρεάν παραχωρούσας/-ντος, για τις 
περιπτώσεις που η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

● Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά
από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και στην 
παράδοση της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων στον ενδιαφερόμενο, και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας 
των σχετικών πληρωμών.
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