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Τποβολή αιηήζεων για ηην καηαβολή εθάπαξ ειδικού βοηθήμαηορ 
από ηον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ζε όζοςρ έσοςν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ. 
 
Σν ηκήκα Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο Κνιηλδξνύ 
ζύκθωλα κε ηελ αξηζκ. ΤΠΔΝ.ΤΠΡΓ/7408/1228 ΚΤΑ (ΦΔΚ 474/Β/14-2-2018), 
ελεκεξώλεη ηνπο θαηαλαιωηέο κε ρακειά εηζνδήκαηα, νη νπνίνη έρνπλ 
απνζπλδεζεί από ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιόγω ιεμηπξόζεζκώλ 
νθεηιώλ, γηα ηελ παξνρή εθάπαμ εηδηθνύ βνεζήκαηνο από ηελ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. ΑΔ. 
Οη πξνο εμέηαζε δηθαηνύρνη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή γηα λα ππνιάβνπλ αίηεζε 
πξέπεη λα πιεξνύλ ηα παξαθάηω: 
Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζέζεωο ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο ππνπξγηθήο απόθαζεο 
(διδ πξηλ ηηο 14/2/2018) λα είλαη απνζπλδεκέλνη από ην δίθηπν παξνρήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιόγω ιεμηπξόζεζκώλ νθεηιώλ. 
Η απνζύλδεζε λα έρεη γίλεη ζηελ παξνρή ξεύκαηνο ηεο θύξηαο θαηνηθίαο ηνπο. 
Δηζνδεκαηηθά θαη Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα κε βάζε ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
Γ.Γ.5νηθ.2961-10/24.1.2017 απόθαζεο. 
Γηα ηελ ππνβνιή ηωλ αηηεκάηωλ ζαο θαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε 
λα απεπζύλεζηε ζην Κένηπο Κοινόηηηαρ Γήκνπ Πύδλαο Κνιηλδξνύ ηνπ 
Σκήκαηνο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη ζηα ηειέθωλα 2353021286. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Έληππν –Αίηεζε (επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήιωζεο ηνπ Ν.1599/1986) 

2. Γήιωζε εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ (Δ1) ηνπ ηειεπηαίνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

3. Γήιωζε ζηνηρείωλ αθίλεηωλ (Δ9) όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ, 

εθόζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιή ηεο 

4. Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

(ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ 

ηνπ λνηθνθπξηνύ  

5. Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο 

Αθηλήηωλ (Δ.Ν.Φ.Ι.Α.) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ 

ηνπ λνηθνθπξηνύ 

6. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  



7. Γλωκάηεπζε πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο από ΚΔΠΑ γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε 

ζύλζεζε ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία εμήληα επηά 

ηνηο εθαηό (67%) θαη άλω 

8. Βεβαίωζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή θξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε θαη’ νίθνλ ρξήζεο ζπζθεπήο κεραληθήο 

ππνζηήξημεο απαξαίηεηεο γηα ηε δωή αηόκνπ ή αηόκωλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


