
 

                                                   ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, βάσει του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και άρθρου 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999)

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ ν.4508/2017( Β 3088).  

ΗΜΕΡΟΜ.:

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

κ

Περιγραφή αιτήματος:

«Χορήγηση  εφάπαξ  ειδικού  βοηθήματος  για  την  στήριξη  καταναλωτών  με  χαμηλά
εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την υπ’αριθ.  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/21-
01-2023 (ΦΕΚ 276/τ.Β΄/23-01-2023)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.

Α.Μ.Κ.Α.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) Η σύνθεση του νοικοκυριού μου έχει ως εξής (αναφέρονται όλα τα μέλη του νοικοκυριού):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Β)  Έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από το  δίκτυο  έχει συντελεστεί μέχρι  τις 31-
12-2022 και  θα παραμείνω  αποσυνδεδεμένος/η  μέχρι  την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
άρθρου 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/21-01-2023 (ΦΕΚ 276/τ.Β΄/23-01-2023)»

Γ) Η αποσύνδεση έχει γίνει στην παροχή της κύριας κατοικίας μου.



 

Συνημμένα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος
για  την  στήριξη  καταναλωτών  με  χαμηλά εισοδήματα,  οι  οποίοι  έχουν αποσυνδεθεί  από το
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το  Άρθρο 1
της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 (ΦΕΚ 6302/τ.Β΄/29-12-2021).

 Φωτοτυπία της ταυτότητας του/της αιτούντος

 Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών
του νοικοκυριού

 Δήλωση  στοιχείων  ακινήτων  (Ε9)  όλων  των  μελών  του  νοικοκυριού,  εφόσον  προβλέπεται  η
υποχρέωση υποβολής της

 Πράξη  διοικητικού  προσδιορισμού  του  φόρου  εισοδήματος  (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ)  του  τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

 Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα)

 Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει
και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

 Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ'
οίκον  χρήσης  συσκευής  μηχανικής  υποστήριξης  απαραίτητης  για  τη  ζωή  ατόμου  ή  ατόμων  που
περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού
έχει  μεταβληθεί  κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση
φορολογίας  εισοδήματος,  απαιτείται  η  προσκόμιση  οποιουδήποτε  δικαιολογητικού  τεκμηριώνει  τη
μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια
πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης κ.α.

 Αντίγραφο λογαριασμού  κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 Άλλο …………………………………………………………………………………………………………..

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του  αιτούντος                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ               /              / 2023
ή εξουσιοδοτημένου προσώπου  (όταν η αίτηση
υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο).

                                                                                               Ο – Η  Δηλών / ούσα  

                                                                                     (Υπογραφή)


	(ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, βάσει του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και άρθρου 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999)

