
ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για την έγκριση πίστωσης κόστους κατανάλωσης θέρμανσης απόρων 

χειμερινών περιόδων 2018 - 2019 σύμφωνα με την 32/2020 της ΔΕΤΗΠ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:………………………………………. 

Όνομα:………………………………………….. 

Όνομα Πατέρα:…………………………….. 

Όνομα Μητέρας:………………………….. 

Τόπος Γέννησης:………………………….. 

Ημερ. Γέννησης:………………………….. 

Τόπος κατοικίας:………………………… 

Διεύθυνση:…………………………………. 

Τ.Κ.:…………………………………………….. 

Τηλέφωνο:…………………………………… 

 

Κινητό:…………………………………………. 

E-mail:…………………………………………. 

Α.Δ.Τ./Διαβατήριο:…………………….. 

Ημερ. Εκδ.:…………………………………… 

Εκδ. Αρχή:……………………………………. 

Α.Φ.Μ.:…………………………………………. 

Δημότης Δήμου……………………………… 

Αρ. Παροχής Τηλεθ.:………………………. 

Ονομ. Δικαιούχου:………………………….. 

Λαμβάνω ΚΕΑ: ΝΑΙ           ΟΧΙ 

Άριθμ. Μελών Νοικοκυριού(Σύνολο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Σύζυγος, τέκνα και άλλα μέλη) 

 ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΚΝΟ ΤΕΚΝΟ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ      

ΟΝΟΜΑ      

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

     

ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

     

ΑΦΜ      

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ      

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Δεν λαμβάνω εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού μου εισοδήματα από το εξωτερικό. 

2. Κατοικώ μόνιμα στην ανωτέρω διεύθυνση. 

3. Συναινώ στην κατ’ οίκον συνέντευξη.  

                                                           
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. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προς: ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Συµ̟ληρώνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία 



4. Εξουσιοδοτούμαι από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να υποβάλλω την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με την 

συναίνεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και για την κατ’ οίκον συνέντευξη, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Σας καταθέτω συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Δικαιολογητικό Αποδεκτό Μη Αποδεκτό 

  Δικαιούχου Συζύγου Άλλο μέλος 

ΑΦΜ………… 

Άλλο μέλος 

ΑΦΜ………… 

Δικαιούχου Συζύγου Άλλο μέλος 

ΑΦΜ…………… 

Άλλο μέλος 

ΑΦΜ…………… 
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αστυνομικής 

Ταυτότητας / 

Διαβατήριο    

  

          

    

Πιστοποιητικό 

Οικογενειακής 

Κατάστασης 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ (Με εξαίρεση το πιστοποιητικό αλλοδαπής & Δήμου Εορδαίας) 

Βεβαίωση 

Ανεργίας (αν 

υπάρχει) 

  

          

    

Βεβαίωση 

Αναπηρίας 

(ΚΕΠΑ) σε ισχύ 

(αν υπάρχει) 

  

          

    

Απόφαση 

Πρωτοδικείου 

επιμέλειας 

ανηλίκων (για 

τις 
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οικογένειες 

λόγω διαζυγίου) 
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Εκκαθαριστικό 

Φορολογικού 

έτους 2018             

    

Ε1                 

Ε2                 

Ε9                 

Σύνολο Συνημμένων :  

Καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ΔΕΤΗΠ, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι' αυτό παρακαλούμε για τη 

συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα των απαντήσεών μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος Εορδαίας), για το 

σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και 

αξιολογήσεων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των 

δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 

το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας.   Πτολεμαΐδα, …../…./2020 

…/… ΑΙΤ…… 


