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ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………….

ΟΝΟΜΑ: …………………………………….……

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ………….………………..

……………………………………………………...

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………….

ΚΙΝΗΤΟ: ………………………………...............

E-mail: …………………………………………...

Α.Δ.Τ: …………................................................

ΑΦΜ:: ……………………………………………

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση καυσόξυλων σε κοινωνικά,
οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου»

Αιτούμαι τη δωρεάν χορήγηση 

καυσόξυλων για την τρέχουσα 

χειμερινή περίοδο 2022-2023.

 

Δηλώνω ότι πληρώ τα κριτήρια του 

Δήμου όπως συμπληρώνω και 

υπογράφω.

 

Καταθέτω συνημμένα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στην πίσω πλευρά της ΑΙΤΗΣΗΣ και 

συναινώ στη διασταύρωση των 

στοιχείων μου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενημερώθηκα  σχετικά  με  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία περιέχονται στην αίτηση και στα τυχόν συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά έγγραφα,  από το Δήμο Κηφισιάς, ο οποίος  είναι ο κατά νόμον
Υπεύθυνος  Επεξεργασίας  (Γ.Κ.Π.Δ  2016/679).  Τα  δεδομένα  αυτά  θα
χρησιμοποιηθούν για την  παρούσα αίτηση και θα διαβιβαστούν στην αρμόδια
Διεύθυνση.  Τα  δεδομένα  αυτά  διατηρούνται  από  το  Δήμο  για  όσο  χρονικό
διάστημα  απαιτείται  κατά  το  νόμο  και  αρχειοθετούνται,  λαμβάνονται  δε  τα
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους. Έλαβα γνώση ότι η
παροχή  των  ανωτέρω  δεδομένων  είναι  απαραίτητη  για  την  εξέταση  και
διεκπεραίωση  του  αιτήματός  μου,  διαφορετικά  η αρμόδια Διεύθυνση αδυνατεί
να ανταποκριθεί. Έχω ενημερωθεί ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ  να ασκήσω τα
δικαιώματα ενημέρωσης,  πρόσβασης  , διόρθωσης,  διαγραφής,  περιορισμού της
επεξεργασίας,  εναντίωσης,  φορητότητας,  καθώς  και  ανάκλησης  της
συγκατάθεσής μου με την υποβολή αιτήσεως στην ταχυδρομική διεύθυνση του
Δήμου  Κηφισιάς  (Διονύσου  &  Μυρσίνης,  Κηφισιά)  υπόψη   Υπευθύνου
Προστασίας  Δεδομένων  (dpo  @  kifissia  .  gr) ή  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Δήμου
Κηφισιάς  (www  .  kifissia  .  gr  /Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ),  κοινοποιούμενη  και

dpo  @  kifissia  .  gr. Τέλος,  ενημερώθηκα  ότι  έχω δικαίωμα  καταγγελίας  προς  την
Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα  (Κηφισιάς  1-3,  Τ.Κ.
115 23, Αθήνα) (www.dpa.gr)

Κηφισιά  ... / ... / 20...

Ο/Η ΑΙΤ...............

(υπογραφή)

Προς:  ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ



Είμαι εγγεγραμμένος στα Κοινωνικά Παντοπωλεία Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας.
ΝΑΙ    □

ΟΧΙ    □

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑμεΑ & Πολύτεκνοι)

1. Αίτηση (ανά οικία/νοικοκυριό/οικογένεια) □

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου 
   (για αλλοδαπούς διαβατήριο σε ισχύ και άδεια παραμονής σε ισχύ) □

3. Λογαριασμός ΔΕΗ του τρέχοντος έτους 2022 
   (μόνο ΔΕΗ, όχι ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)   □

4. Απόφαση αναπηρίας για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία
    από υγειονομική επιτροπή (εάν υπάρχει) □

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους πολύτεκνους) □

6. Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους □

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Είμαι μόνιμος Δημότης/Κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς 
   (θα γίνει επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων μέσω του πρόσφατου 
    Εκκαθαριστικού προσκομίζεται στα δικαιολογητικά)

□

2. Πληρώ τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

 1 άτομο: έως 6.000€ □

 2 άτομα: έως 7.200€ □

 3 άτομα: έως 8.400€ □

 4 άτομα: έως 9.600€ □

 5 άτομα: έως 10.080€ □

 6 άτομα: έως 12.000€ □

 7 άτομα: έως 13.200€ □

 8 άτομα: έως 14.400€ □

Τα παραπάνω εισοδήματα προσαυξάνονται εάν υπάρχει πιστοποιημένη
αναπηρία από υγειονομική επιτροπή κατά 3.000€ □

 

Σε περίπτωση προσκόμισης ελλιπών δικαιολογητικών
η αίτηση θα θεωρείται απορριπτέα. 


