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Στοιχεία Αιτούμενου :
Παρακαλείσθε όπως μου καταβάλλετε την κάτωθι οικονομική ενίσχυση για την πληγείσα κατοικία μου
(όπως έχει προβλεφθεί νομοθετικά) στη Δημοτική Ενότητα …………….. του Δήμου ……………………….από τη
φυσική καταστροφή της ..../…./20...
Είδος Αιτούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης (επιλέξτε με Χ την κατηγορία που σας αφορά):
α.Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ για την πληγείσα κύρια κατοικία μου. (συνημμένα
δικ/κα σελ.2)
β. Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ διότι η πληγείσα οικογένειά μου είναι
πολύτεκνη. (συνημμένα δικ/κα σελ.2)
γ.Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση 600 Ευρώ διότι η πληγείσα οικογένειά μου αποτελείται από ……….
άτομο/α με ειδικές ανάγκες. (συνημμένα δικ/κα σελ.2)
δ. Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 Ευρώ κατά νοικοκυριό που έχει πληγεί, για απλές
επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής. (συνημμένα δικ/κα σελ.2)
Σύντομη περιγραφή ζημίας της πληγείσας κύριας οικίας:

ε. Οικονομική ενίσχυση 4.500 Ευρώ για ένα άτομο ή για κάθε από τα ……. άτομα της πληγείσας
οικογένειάς μου που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω), λόγω τραυματισμού από την εν λόγω
φυσική καταστροφή. (συνημμένα δικ/κα σελ.2)
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά (για τις περιπτώσεις α,β,γ,):
1.

2.

□
□

Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους ( για την

επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
3.

□Για τους πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1& 2, απαιτείται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής

κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Δήμου)
4.

□ Για τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνομιακό επίδομα από τα εφαρμαζόμενα προγράμματα

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα
δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (για την περίπτωση δ.):
1.

□Aίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

2.

□Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση

της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
3.

□Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από

υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (για την περίπτωση ε.):
1.

□Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

2.

□Γνωμάτευση- Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών
ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

3.

□Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το
ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ

(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο)
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