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Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω επίσης, ότι αποδέχομαι να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα  οποία υποβάλλονται μόνο 
για τον σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                   ΑΙΤΗΣΗ            

ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.)                                                         Προς 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παππάς Νικόλαος                                   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                   

ΤΗΛ: 2105064075, 2105062522                                ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.)   

Email: bss_petroupoli@yahoo.gr  Αριθμ. Πρωτ.:_______________ 

 

 
 

Στοιχεία τα οποία αφορούν  | Στοιχεία συγγενή ή  Αφορά την ένταξη στο  

 το ίδιο το άτομο :                 έμμεσα  ενδιαφ/νου                   Πρόγραμμα ¨Βοήθεια Στο Σπίτι¨  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :_______________|________________|          Παρακαλώ όπως δεχτείτε την αίτηση μου για  

                                                                                   παροχή βοήθειας από το Πρόγραμμα ¨Βοήθεια 

ΟΝΟΜΑ:___________________|_______________|          Στο Σπίτι ¨ και συγκεκριμένα από:     

                                                                                    Α)Την Νοσηλεύτρια του Προγράμματος                                                      

 ΗΛΙΚΙΑ:______|_(_____________)_|                                  θα αφορά τα εξής :                

        

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_________________________|                1.___________________________________ 
                                                                                     

Περιοχή :___________________|                                        2.___________________________________ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :________________|______________|               3.___________________________________ 

  
                  |________________|______________|            Β) Την Οικογενειακή Βοηθό  

                                                                                                 θα αφορά τα εξής :                
ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑΣ:________________|                                       1.____________________________________ 

 

Επείγον :       Ναι______|      Όχι________|                           2.____________________________________ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Από :__________________________                 3.____________________________________ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :_____________________________|           Γ)Τον Κοινωνικό Λειτουργό :_________________ 
 

|__________________________________________|               ____________________________________ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Εντάχθηκε     Ναι _____|      Όχι _______|   Δ) ΕΚΤΑΚΤΩΣ :________________________ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :_______________________________| ___________________________________ 

  

Α.Φ.Μ.   :_____________________                                    Ε) ΑΛΛΟ :___________________________ 
 

ΔΟΥ :________________________       Πετρούπολη ____/____/ 201 
                                                                     

ΑΜΚΑ:______________________________                                                           

                                                                                                                               Ο/Η ΑΙΤ____ 
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Διαδικασία υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα 

 

1. Ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (φωτοαντίγραφο), 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση,                 

  σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδήματος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα  

  του ωφελούμενου, 

- Βιβλιάριο Υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (1η σελίδα με αρ. μητρώου και ΑΜΚΑ), 

- Απόφαση συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό πληρωμής Συντάξεων, 

- Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ (για άτομα με αναπηρία), 

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη ζήτηση) 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/85 στην οποία αναφέρει ότι διαβιεί μόνος του ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο              

  που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

-Αν δεν προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον αιτούντα, η αίτηση δύναται να αξιολογηθεί εκ νέου από   

 τον Κοινωνικό λειτουργό της Δομής. 

 

Ο αρμόδιος Κοινωνικός λειτουργός του Προγράμματος ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια, εισηγείται την ένταξη του ωφελουμένου στο πρόγραμμα, η οποία 

γνωστοποιείται στον ωφελούμενο. 

 

2. Οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Δομή και περιλαμβάνει                       

    κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

- ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ωφελουμένου 

- Α.Φ.Μ. 

- τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του ωφελούμενου 

- φορέα συνταξιοδότησης και αριθμό μητρώου του συνταξιούχου 

-επιπλέον στοιχεία που αφορούν το νοικοκυριό και μπορούν να αξιοποιηθούν ερευνητικά. 

 

 

 

Διάρκεια του προγράμματος 

 

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους να προσκομίζει στην Δομή τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει δικαιούχος 

του προγράμματος. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο ωφελούμενος παύει να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, 

οφείλει να το κοινοποιήσει στη Δομή για να διακοπεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

 Σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια. 

 Σε περίπτωση που οι θέσεις υπερκαλύπτονται, η αίτηση καταχωρείται σε λίστα αναμονής. 

 


