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Δελτίο τύπου
Ξεκινά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, η υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Βιάννου, για την
Χορήγηση του Επιδόματος Ένδειας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας και
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και οικογενειών που πλήττονται από
την οικονομική κρίση. Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική βοήθεια, σε άτομα και οικογένειες
με πολύ χαμηλό, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως έξωση, φυσική
καταστροφή, ξαφνική ασθένεια, αιφνίδιο θάνατο κ.λ.π.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο
Δήμο Βιάννου, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-14.00,στον Κο Μεραμβελιωτάκη
Ιωάννη τηλέφωνο 2895340140 και 2895340113.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΔEΙΑΣ
1.
2.
3.
4.

Αίτηση(παρέχεται από την υπηρεσία).
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας.

5.

Εκκαθαριστικό φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, Ε1, Ε9 ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ
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περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
6. Υπεύθυνη Δήλωση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα στοιχεία
που προσκομίζονται είναι αληθή.
7. Αντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας.
8. Εγγραφα παραστατικά στοιχεία δημόσιου φορέα, με τα οποία να αποδεικνύεται
σαφώς ο προβαλλόμενος λόγος για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση όπως π.χ. ιατρικές
βεβαιώσεις συμβάν φυσικής καταστροφής(πυρκαγιά, πλημύρα κλπ),στράτευση μέλους
οικογένειας, έξωση κλπ.
9. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού.

Επιμέρους δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
1. Κατάσταση Ανεργίας: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και αν επιδοτείται, βεβαίωση ως
επιδοτούμενος άνεργος.
2. Δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης επιδόματος.
3. Προβλήματα υγείας: Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιο
φορέα

Διευκρινίσεις

Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας
εξ΄αυτών.

Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα.

Η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά,
εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα, προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του
εξυπηρετούμενου.
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