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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2019-2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Άγαμοι πολίτες με ετήσιο συνολικό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του,
έως 12.000 €.
2. Έγγαμοι πολίτες και φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν
υποβάλει είτε κοινή είτε ξεχωριστή φορολογική δήλωση, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό
εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, έως 20.000 € με προσαύξηση 2.000 €
ανά τέκνο.
3. Μονογονεϊκή οικογένεια με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 22.000 €, με προσαύξηση 2.000
€ ανά τέκνο, μετά το πρώτο τέκνο.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Άγαμοι των οποίων η ακίνητη περιουσία δεν υπερβαίνει τις 130.000 €.
2. Έγγαμοι, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες
των οποίων η ακίνητη περιουσία δεν υπερβαίνει τις 250.000 €.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΦΜ και αριθμός ειδοποίησης ενός από τα εκκαθαριστικά των τελευταίων πέντε ετών
(εκτός του τελευταίου εκκαθαριστικού, δηλαδή φορολογικού έτους 2018).
Λογαριασμός ΔΕΗ της κύριας κατοικίας.
Βιβλιάριο τράπεζας με λογαριασμό IBAN.
Απαραίτητη είναι η γνώση των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου της κύριας κατοικίας
(τα δηλωθέντα στη φορολογική δήλωση).
Απαραίτητη είναι η γνώση ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ακινήτου, αν πρόκειται για ενοικιαζόμενο
ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο.
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή e-mail).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας σε
ισχύ.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τις πολυκατοικίες υπεύθυνοι είναι οι διαχειριστές και απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. ΑΦΜ διαχειριστή και ΑΦΜ πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει.
2. Αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος.
3. Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.
4. Τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα.
Κατόπιν ακολουθούν αιτήσεις των φυσικών προσώπων, ενοίκων της πολυκατοικίας, με τα
δικαιολογητικά που αναγράφονται για τα φυσικά πρόσωπα. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων
προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση δεν μπορεί να γίνει
μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2019.
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ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
1. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
2. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν.
4172/2013.
3. Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά
συνιδιοκτησίας επί Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων τα οποία αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα
των δύο (2) αυτοκινήτων, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία. Δε συνυπολογίζονται
Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε
περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
5. Η επαγγελματική στέγη.
6. Τα Ιδρύματα, οι Οργανισμοί και κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
7. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Για τους έγγαμους ή άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή ένας εκ των
δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας προκύπτει από την πράξη
διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2019, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους
συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων κατά τον Κ.Φ.Ε. τέκνων, που αναγράφονται στη
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Ειδικά για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω περίπτωσης
ένα (1), χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων του φορολογικού έτους 2019 ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των
λοιπών περιπτώσεων, του φορολογικού έτους 2018 και άλλες πηγές.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και
των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή
φορολογική δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος από τον αριθμό των τέκνων που έχει
δηλωθεί σε μία από τις δύο (2) δηλώσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν
προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η υποβολή αιτήματος για δικαιούχους που διαμένουν σε πολυκατοικία με κεντρική
θέρμανση, για την καταχώρηση των χιλιοστών συμμετοχής των διαμερισμάτων στις
δαπάνες θέρμανσης υποβάλλεται από τον διαχειριστή ή από άτομο που μετά από
συνεννόηση τυγχάνει της αποδοχής της πλειοψηφίας των ενοίκων. Η αρμοδιότητα των
ΚΕΠ είναι η υποβολή μέσω της εφαρμογής αίτησης επιδότησης και όχι απογραφής
πολυκατοικίας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5: Αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης γίνονται μέσω ΚΕΠ και μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.aade.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2131621000 από 7:30 έως 15:00.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει
αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε μέχρι 30.4.2020 και σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα του καταβάλλεται.
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