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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

Για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών  

άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β΄474) & ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861(ΦΕΚ Β' 3088/24/07/2020). 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Προς: 
Δήμο Ηρακλείου 

Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής & Ελέγχου  
για την διαβίβασή της στην αρμόδια επιτροπή 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο :  

Ημερομηνία  γέννησης :  Τόπος Γέννησης  

Ιθαγένεια  

ΑΔΤ/ Έκδουσα Αρχή  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερομηνία Έκδοσης  Αριθμός Άδειας Παραμονής   

Αριθμός Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (11 Ψηφία)  

Πάροχος Ηλεκτρικής ενέργειας  

Ποσό Οφειλής   

Τόπος κυρίας Κατοικίας  Οδός  Αριθμός :  ΤΚ:  

Φιλοξενούμενος ΝΑΙ ΟΧΙ 

Είστε δικαιούχος του ΚΕΑ  : ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι αριθμός έγκρισης ΚΕΑ: 

Α.Φ.Μ.:  Α.Μ.Κ.Α  

Τηλ.  Fax  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  (Σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα και φιλοξενούμενοι) 
 

 ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΚΝΟ ΤΕΚΝΟ ΤΕΚΝΟ ή 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ 

ΤΕΚΝΟ ή 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ      
ΟΝΟΜΑ      
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ      
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ      
ΑΜΚΑ      
ΑΦΜ      
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α. Μέχρι και την 30/04/2020 ήμουν αποσυνδεδεμένη/ος από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Β. Η αποσύνδεση έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας μου. 
Γ. Έχω ο/η ίδιος/α και τα μέλη του νοικοκυριού μου, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ 
13/ΟΙΚ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής 
του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β2281), όπως ισχύει, ετήσιο συνολικό πραγματικό 
(φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή 
τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις 
ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των 
δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης 
νοικοκυριού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα που αναφέρονται 
στο (ΦΕΚ  Β΄3088) 24/07/2020. 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. Για 
νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής 
υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή 
τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ 
και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι 
του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των 
μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) 
ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του 
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 
συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους. Ακίνητη περιουσία, στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού 
φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 

                                                           
1 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο 
όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ. 
Δ. Τα μέλη του νοικοκυριού μου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την 
εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγρ. 1 του αρθ. 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες 
οικογένειες και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, 
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό 
προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του 
νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με 
οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής. 
Ε. Συναινώ σε αντικειμενικές διαδικασίες εκτίμησης της ατομικής και οικογενειακής οικονομικής μου 
κατάστασης. 
ΣΤ. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού 
έχει μεταβληθεί κατά το τρέχων φορολογικό έτος, 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). 
                                                                                                  
Επισυνάπτω τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των 
μελών του νοικοκυριού, 

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η 
υποχρέωση υποβολής της, 

3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου 
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, 

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του 
τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,  

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  
6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του 

περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, 
7. 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. 

8. Βεβαίωση Διακοπής και ποσό οφειλής από τον τελευταίο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Οι Επιτροπές κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορούν είτε 
να ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ' οίκον 
επισκέψεις για επιτόπια  επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. 
Κατόπιν τούτων, ελέγχουν αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β΄474) & 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861(ΦΕΚ Β' 3088/24/07/2020). 
 

 (Πόλη-Ημερομηνία)……………….…………………………. 

Ο/Η ΑΙΤ……….…… 

                                                                                                    (υπογραφή)  


