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Ανακοίνωση – Πρόσκληση
για παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης, σχολάζουσας
θέσης περιπτέρου στη Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου,
του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αναρτά πίνακα μίας (1)
σχολάζουσας θέσης περιπτέρων, εντός κεντρικών ζωνών
της
πόλεως Ξυλοκάστρου, της
Δημοτικής Ενότητας
Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 25
του Ν.Δ. 1044/1971( ΦΕΚ Α΄245), ως κάτωθι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:

Μία (1) σχολάζουσα θέση περιπτέρου , επί της
οδού Κ.Τσαλδάρη & Σπ. Παπαγεωργίου στο
Ξυλόκαστρο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 25 του Ν.Δ. 1044/1971:
Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων,
αποκαθίστανται ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 9γ του παρόντος νόμου, με ποσοστό αναπηρίας 100%, οι ανάπηροι
ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82/Α') με ποσοστό αναπηρίας 100% και
ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100%. Μεταξύ αυτών προτιμώνται οι τυφλοί και οι
παραπληγικοί. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως από δικαιούχα πρόσωπα του
προηγούμενου εδαφίου, εντός εύλογου χρόνου και όχι πέραν του εξαμήνου από της
αναρτήσεως του σχετικού πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και
κουρείων, αποκαθίστανται κατά σειρά οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 13 του παρόντος
νόμου ( α. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι
αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού
v.812/1943 όπως ισχύει σήμερα, οι έχοντες ποσοστόν αναπηρίας 50% και όνω και μεταξύ
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τούτων οι έχοντες μείζονα εκατοστό αναπηρίας και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες
μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη. β. Τα θύματα πολέμου, τα θύματα ειρηνικής περιόδου ν.
1370/1944, τα θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και τα θύματα
αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, κατό συνεκτίμησιν
εκ των εχόντων προστατευόμενα τέκνα και εκ των κρινομένων ως ανικόνων παρό της ΑΣΥΕ
συνεπεία βαρείας διαρκούς αναπηρίας. γ. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής
περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι
ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, οι έχοντες
ποσοστόν αναπηρίας 30% έως 45% και μεταξύ τούτων οι έχοντες μείζονα εκατοστό
αναπηρίας και. εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακό βάρη. δ.
Οι λοιποί ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν.1370/1944, ανάπηροι αγωνιστές
Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943,
όπως ισχύει σήμερα, και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακό
βόρη και τα λοιπό θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, θύματα
αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου
Πληθυσμού ν. 81211943, όπως ισχύει σήμερα, προτιμωμένων μεταξύ τούτων των
οικονομικώς θενεστέρων.
Εφόσον δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις των ανωτέρω δικαιούχων, τηρουμένης της διαδικασίας
α
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.1044/71 (Κ
Κατοικεί στον τόπο ή, προκειμένου για το
Νομό Αττικής, εντός των διοικητικών ορίων της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, για τον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν πέντε
(5) τουλάχιστον έτη πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν
απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%. Εφόσον σε δημοτικό ή
κοινοτικό διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι,
δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του παρόντος νόμου, τηρουμένης της σειράς προτίμησης της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου, από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών
διαμερισμάτων του Νομού. Προτιμώνται αυτοί που διαμένουν πλησιέστερα στην εν
λόγω θέση)οι άδειες παραχωρούνται με την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του
άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος ( α. Σε όσους μόνιμους αξιωματικούς,
ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας
συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την
20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους
Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις χήρες αυτών εν ειρήνη που παραμένουν άγαμες και
ελλείψει αυτών στα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι κατά το
προηγούμενο εδάφιο Δικαιούχοι, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ.
37/2009 (ΦΕΚ 54/Α`), καθώς και οι χήρες και τα τέκνα αυτών ικανοποιούνται μόνον εφόσον
μετά την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους των περιπτώσεων α` β` και δ` της
παρούσας παραγράφου υπάρχουν θέσεις περιπτέρων. Οι Δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής,
που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α`), και οι χήρες και τα
τέκνα τους ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α`
και β` της παρούσας. Για τις χήρες και τα τέκνα ισχύουν σε κάθε περίπτωση ταΚριτήρια του
άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α`). Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης
εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε
παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας), β.σε άτομα με αναπηρία και γ. πολυτέκνους) , σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του
παρόντος νόμου και στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α')
πρόσωπα (Εμμισθοι ή άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι,
πολιτικοί ή
στρατιωτικοί, που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης, που έγινε σε βάρος τους λόγω της
ιδιότητάς τους, δικαιούνται, ανεξάρτητα από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας τους,
συντάξεως από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα που αντιστοιχεί στο καταληκτικό
κλιμάκιο ή τον καταληκτικό βαθμό του κλάδου που ανήκαν και μέχρι του οποίου θα
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εξελίσσοντο ως εν ενεργεία βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο του
παθήματος με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία και πλήρες χρονοεπίδομα. Το ίδιο ισχύει
εάν η τρομοκρατική πράξη έγινε σε βάρος προσώπου, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του
ως έμμισθου ή άμισθου δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου πολιτικού ή στρατιωτικού ή
λόγω της κατά τη διάρκεια της ιδιοτήτάς του αυτής άσκησης των καθηκόντων του.

Ως λειτουργοί και υπάλληλοι για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται και οι υπουργοί,
βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη των διοικητικών
συμβουλίων και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των
τραπεζών.
Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου
εφαρμόζονται
αναλόγως
στους
δημοσιογράφους που είναι μέλη αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών ενώσεων, στους
εκδότες εφημερίδων και περιοδικών καθώς και σε όλα τα μέλη των Δ.Σ. δεύτεροβάθμιων
και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον είναι ασφαλισμένοι. Για τους
οπλίτες του στρατεύματος και όσους αντιστοιχούν προς αυτούς, καταληκτικός βαθμός
θεωρείται ο του αρχιλοχία. Οι μη συνταξιοδοτούμενοι με μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμό
δικαιούνται του ανωτάτου ορίου σύνταξης που προβλέπεται για την κατηγορία τους).
Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος, που δεν
πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'), οι χήρες και τα τέκνα τους,
ικανοποιούνται μόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της
παρούσας παραγράφου.»
Έννοια ανάπηρων πολέμου και θυμάτων πολέμου
1. Ανάπηροι Πολέμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΝΔ 1044/71: , νοούνται:
α) Οι Οπλίτες του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος και οι τούτοις αντιστοιχούντες του
Λιμενικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Αγροφυλακής, οι λαμβάνοντες πολεμική σύνταξη είτε συνεπεία τραυμάτων ληφθέντων κατά
τη διάρκεια πολέμου ή κατά τον αγώνα κατά της ανταρσίας ή κατά την συμμετοχή στις εν
Κορέα επιχειρήσεις είτε συνεπεία νόσου αποτόκου των κακουχιών του πολέμου ή του αγώνος
κατά της ανταρσίας ή της συμμετοχής στις εν Κορέα επιχειρήσεις.
β) Σιδηροδρομικοί εν γένει, λαμβάνοντες πολεμική σύνταξη ως παθόντες κατά τη διάρκεια
πολέμου ή κατά την διάρκεια του αγώνα κατά της ανταρσίας.
γ) Ιδιώτες, που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη οπλίτου ως παθόντες εν διατεταγμένη
στρατιωτική υπηρεσία εν πολέμω ή τω αγώνι κατά της ανταρσίας.
δ) Ιδιώτες, που μετείχαν στους Εθνικούς αγώνες από το έτος 1903 και εντεύθεν και
λαμβάνοντες πολεμική σύνταξη οπλίτου.
ε) Οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης, Αέρος και οι τούτοις αντιστοιχούντες του
Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι λαμβάνοντες πολεμική σύνταξη είτε
συνεπεία τραυμάτων προκληθέντων κατά την διάρκεια της εν Κύπρω διατεταγμένης
υπηρεσίας των είτε συνεπεία νόσου αποτόκου των κακουχιών της εν Κύπρω τοιαύτης
υπηρεσίας των.
2. Θύματα πολέμου , σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΝΔ 1044/71: ,νοούνται:
α) Τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των κατά το προηγούμενον
άρθρον πεσόντων, αποβιωσάντων ή εξαφανισθέντων.
β) Τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των αποβιούντων αναπήρων
πολέμου.»
Η ιδιότητα του αναπήρου πολέμου ή του θύματος πολέμου αποδεικνύεται:
με βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ή με υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 συνοδευόμενη με απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης του τελευταίου
πριν από την υποβολή της δήλωσης μήνα. (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 ΝΔ
1044/71)
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Η ιδιότητα του αναπήρου δε χάνεται δια της ασκήσεως του δικαιώματος επιλογής
συντάξεως εξ άλλης αιτίας. (άρθρο 1 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 2 ΝΔ 1044/71)
Μέλη των Εθνικών Αντάρτικων Ομάδων και των Εθνικών Οργανώσεων, που κατέστησαν
ανάπηροι από τραύμα που προξενήθηκε σ'αυτά κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα
αυτής ή στις φυλακές και στρατόπεδα του κατακτητή ή εξαιτίας νόσου αποτόκου των
κακουχιών του ένοπλου αγώνα κατά του κατακτητή ή της διαβιώσεώς τους σε φυλακές και
στρατόπεδα καθώς και οι οικογένειες εκείνων από αυτά που πέθανα ή εκτελέστηκαν ή
υπήρξαν θύματα αντιποίνων των κατακτητών απολαμβάνουν κάθε δικαιώματος και
ευεργετήματος που απολαμβάνουν τα θύματα και οι ανάπηροι του πολέμου 1940-1941.
Ο τρόπος της βεβαιώσεως της ιδιότητας των ανωτέρω ως αναπήρων ή θυμάτων του αγώνα
Εθνικής Αντίστασης είναι αυτός που καθορίστηκε με τον Α.Ν.1324/49 (ΦΕΚ 326 Α') και
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. (άρθρο 5 ΠΔ 379/83)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Ανάπηρος Πολέμου
Ανάπηρος αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης
Ανάπηρος Ειρηνικής Περιόδου Ν. 1370/44
Ανάπηρος αγωνιστής αντιδικτατορικού Αγώνα Ν. 1543/85
Ανάπηρος αγωνιστής Δημοκρατικού Στρατού Ν. 1863/89
Ανάπηρος Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43
Ανάπηρος Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89
Θύμα Πολέμου
Θύμα Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης
Θύμα Ειρηνικής Περιόδου Ν. 1370/44
Θύμα Αγωνιστή αντιδικτατορικού Αγώνα Ν. 1543/85
Θύμα αγωνιστή Δημοκρατικού Στρατού Ν. 1863/89
Θύμα Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43
Θύμα Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89
Πολεμιστής Κύπρου
Άτομο με Αναπηρία( ΑμεΑ) 67% και άνω
Πολύτεκνος
Θύμα τρομοκρατικής ενέργειας Ν. 1897/90

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο
αιτών:
Α) Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται η παραχώρηση, διαμένοντας σ' αυτόν
τουλάχιστον για μια 5ετία, πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εάν σε κάποιο
Δημοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν
υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ΄αυτή, τηρουμένης της
σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας, πρόσωπα τα οποία διαμένουν στα
υπόλοιπα Δημοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων
όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
Β) Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή Τράπεζα,
στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια
Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας
του σ'αυτά ή από μεταβίβαση λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σ'
αυτά.
Γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για τους μεν πολεμιστές
Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και
συντάξεις,, για δε τους πολυτέκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του
ετησίου εισοδήματος που ισχύει γι' αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του
αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.
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Δ) Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος
δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, εκτός και αν έχει παρέλθει τριετία από την
ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.
Ε) Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220).
Κατόπιν τούτων καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παραχώρηση
αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οι δικαιούχοι των ανωτέρω κατηγοριών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Για δικαιούχους(ανάπηρους πολέμου, ανάπηρους ειρηνικής
περιόδου, θύματα πολέμου , κ.λ.π.) του
άρθρου 13 του ΝΔ
1044/71.
Αίτηση συνοδευόμενη από:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία
χορηγήθηκε στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη. (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).
2. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
4. Βεβαίωση του Δήμου ότι διαμένει μόνιμα την τελευταία δεκαετία στον τόπο, όπου ζητά άδεια
εκμετάλλευσης περιπτέρου.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται «α) δεν υπηρέτησα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνω σύνταξη
λόγω υπηρεσίας σ' αυτά και β) δεν έχω αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου,
κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμία άλλη περιοχή της χώρας, ούτε παραιτήθηκα ή
στερήθηκα, λόγω ανάκλησης με υπαιτιότητα μου, από δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου,
κυλικείου, καφενείου ή κουρείου, κατά την τελευταία τριετία».
8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

Β. Για τους πολεμιστές της Κύπρου
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή
Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας
στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής
Ωφέλειας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών τελευταίων οικονομικών ετών)
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6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών τελευταίων
οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη
τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
8. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του αρθρ. 6 του
2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.
9. Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως
πιστοποιητικού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.
10. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, που να βεβαιώνει
ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ή από άλλο φορέα που να
αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. , που να αποδεικνύει ότι
έχει προβλήματα λειτουργικότητας.
11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση, (αρθρ. 577 του ΚΠΔ, όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1805/1988) θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

Γ. Για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή
Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας
στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής
Ωφέλειας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
ετών)
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3)
τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής
δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε
ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
8. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του αρθρ. 6 του
2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας.
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του
Ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.
10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση, (αρθρ. 577 του ΚΠΔ, όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1805/1988) θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
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Δ. Για τους Πολυτέκνους
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή
Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας
στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής
Ωφέλειας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
ετών)
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3)
τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής
δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε
ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
8. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του
Ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

10. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του αρθρ. 6
του 2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).
11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση, (αρθρ. 577 του ΚΠΔ, όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1805/1988) θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
Η τυχόν παραχώρηση στους ανωτέρω δικαιούχους θα γίνει με μοριοδότηση όπως προβλέπεται
από τα αρθρ. 5,6 και 7 του Π.Δ. 37/2009.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη
επιστολή στη δ/νση:
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Γραφείο Δημοτολογίου - Αρμόδιος Υπάλληλος Σ. Σιάμπος
Λυκ.Φραντζή 2

20400 – Ξυλόκαστρο
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από

04-07-2014

και λήγει 04-8-2014.
Πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2743360220 , fax : 2743022361

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ
Αντιδήμαρχος

Κοινοποίηση :
1.Στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων:
του Δημαρχείου & ΚΕΠ.
2.Εθνική Ένωση Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Ν. Κορινθίας

Σίνα 25 – 20100-Κόρινθος

3. Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία
Κόρινθος

Κολοκοτρώνη 54- 20100 -

Εργατικό κέντρο Κορίνθου

4. Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Κορινθίας Κολιάτσου 67 - 20100-Κόρινθος
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