
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για τη  χορήγησης εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη  καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλά εισοδήματα υπ’αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1228/08-2-2018

Κ.Υ.Α(Φ.Ε.Κ. 474/Β’/14-2-2018)                                                                                   
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Παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημά μου για χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος που 
αφορά στην στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1228/08-2-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 474/Β’/14-2-2018) “Καθορισμός λεπτομερειών για την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017”.

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 τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή
και επισυνάπτω τα ακόλουθα δικαιολογητικά2:

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.

2Η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , δικαιούται  να ζητήσει την 
προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να ζητήσει τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ’ οίκον επισκέψεις για 
επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. 



1. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ 
2. Πρόσφατο λογαριασμό του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
3. δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού
4. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό)  του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
5. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9)  όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της
6. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του
τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
7. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8.  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  (εφόσον
υπάρχει)
9. 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 (εφόσον υπάρχει). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(επισυνάπτεται εξουσιοδότηση / πληρεξούσιο/ απόφαση δικαστικής συμπαράστασης και
στοιχεία ταυτότητας)
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Πεύκη................................

Ο/Η ΑΙΤ………................. 


