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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 499/25.06.2020 Απόφαση Δημάρχου, βάσει τη̋ οποία̋ αρμόδια 

υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων ένταξη̋ δικαιούχων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ», από την 01/07/2020 και πλέον, αποτελεί το Κέντρο Κοινότητα̋ Δήμου 

Πετρούπολη̋, σα̋ γνωστοποιούμε ότι οι αιτήσει̋ των δικαιούχων μπορούν να κατατίθενται: 

1) Ηλεκτρονικά απευθεία̋ από τον αιτούντα (με κωδικού̋ taxisnet) χρησιμοποιώντα̋ την 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomastegasis.gr 

2) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 88Α ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 

 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολή̋ φορολογική̋ δήλωση̋ ή 

τον/την σύζυγο του υπόχρεου, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό 

μισθωτήριο.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1) ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο (με γνήσιο τη̋ υπογραφή̋) από όλα τα 

ενήλικα μέλη τη̋ οικογένεια̋ καθώ̋ και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται. 

Εντάσσονται φοιτητέ̋ και μέλη που εκπληρώνουν την στρατιωτική του̋ θητεία. 

2) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονή̋ σε ισχύ ή βεβαίωση 

κατάθεση̋ αιτήματο̋ ανανέωση̋ τη̋.  

3) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται  

4) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) να το γνωρίζετε 

5) Λογαριασμό̋ παροχή̋ ρεύματο̋. Από 1/1/2020 υποχρεωτικά στο όνομα του 

αιτούντα  

6) Κινητό τηλέφωνο να το γνωρίζετε  

7) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολή̋ τη̋ αίτηση̋ και για 

το σύνολο τη̋ περιόδου χορήγηση̋ του επιδόματο̋ (το ελάχιστο 6 μήνε̋).  
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8) Για να χαρακτηριστεί η οικογένεια μονογονεϊκή: ένα̋ μόνο̋ γονέα̋ (άγαμο̋ γονέα̋, 

σε χηρεία ή διαζευγμένο̋ ή λόγω κράτηση̋ ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) 

ασκεί κατ΄ αποκλειστικότητα την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια σε τουλάχιστον ένα 

ανήλικο τέκνο μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική 

πράξη.  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

· Σε περίπτωση προσθήκη̋ μέλου̋: πιστοποιητικό γέννηση̋ ή γάμου και ΑΜΚΑ 

 

 · Σε περίπτωση διαγραφή̋ μέλου̋: 

ü Λόγω θανάτου: πιστοποιητικό θανάτου 

ü Λόγω μετακόμιση̋: κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό 

ü Μέλη που δεν αναγνωρίζονται από τον αιτούντα: διαγραφή στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.  

 

 · Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη 

δήλωση, δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξη̋ στο πρόγραμμα για το φιλοξενούμενο 

άτομο ή την φιλοξενούμενη οικογένεια.  

 

· Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη απόδειξη̋ τη̋ μόνιμη̋ και νόμιμη̋ διαμονή̋ 

των 5 τελευταίων ετών: 

 

ü Για του̋ ημεδαπού̋: μισθωτήρια για τα τελευταία 5 έτη, αποδεικτικά εργασία̋ 

στη χώρα, αποδεικτικά φοίτηση̋ κλπ. 

ü Για του̋ αλλοδαπού̋: η ύπαρξη άδεια̋ διαμονή̋ σε ισχύ συνολικά για τα 5 έτη 

ή και η βεβαίωση κατάθεση̋ αιτήματο̋ για ανανέωσή τη̋.  

ü Η υποβολή αιτήματο̋ ασύλου σε περίοδο προ τη̋ 5ετία̋ και η χορήγηση 

άδεια̋ διαμονή̋ δικαιούχου διεθνού̋ προστασία̋ εντό̋ τη̋ 5ετία̋. 
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 · Δεν γίνονται δεκτέ̋ αιτήσει̋ :  

 

ü Για μη ηλεκτροδοτούμενε̋ κατοικίε̋ 

ü Για μίσθωση τμήματο̋ κατοικία̋ 

ü Για νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία ακίνητο συγγενών α’ βαθμού. 

 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ συμβόλαια με υποβολή έω̋ 31/1/2019. 

ü Για κατοικία η οποία είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενε̋ φορολογικέ̋ 

δηλώσει̋. 

ü Για όσου̋ έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα επιδότηση̋ /κάλυψη̋ 

ενοικίου (Στέγαση Επανένταξη, Στέγαση και Εργασία για του̋ Αστέγου̋, 

Επίδομα στεγαστική̋ συνδρομή̋ ανασφαλίστων υπερηλίκων, 

Φοιτητικό-Στεγαστικό Επίδομα). 

ü Όταν ο αιτών είναι κάτοχο̋ Δελτίου Αιτούντο̋ Διεθνού̋ Προστασία̋ ή 

βεβαίωση̋ κατάθεση̋ αιτήματο̋ για αρχική έκδοση άδεια̋ διαμονή̋ 

ή ειδική̋ βεβαίωση̋ νόμιμη̋ διαμονή̋.  

 

 

Για πληροφορίε̋ και ορισμό ραντεβού καλείτε στο 2105065885 μεταξύ των ωρών 

08:30 – 13:00. 


