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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Ένταξη  στο  Έκτακτο  Ειδικό Τιμολόγιο  ΕΥ∆ΑΠ   για  τους  δικαιούχους   ΚΕΑ 

  
Η Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. από 1/7/2017 εφαρμόζει νέο ευνοϊκό πρόγραμμα τιμολόγησης, παρέχοντας δωρεάν 
ποσότητα νερού 2 κυβικά μέτρα ανά μήνα ανά μέλος, σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 
4389/2016 (δικαιούχοι Κ.Ε.Α.) και υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα από 1/7/2017 έως 31/7/2017 στην 
ιστοσελίδα της Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) ή πατήστε εδώ 
http://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoiceInfo/. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο 
Επικοινωνίας Πελατών της ΕΥ∆ΑΠ στα τηλέφωνα 1022 (αστική χρονοχρέωση) ή 210 214 4444 (αστική 
χρέωση). 
 
 
 

Ένταξη  δικαιούχων  του  ΚΕΑ  ως  ωφελούμενοι  στο  ΤΕΒΑ  
 
    Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 5/5/2017 άνοιξε η πλατφόρμα για την τροποποίηση των αιτήσεων 
του ΚΕΑ, με την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα & άλλα 
είδη υλικής βοήθειας από το ΤΕΒΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ∆23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 
1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης. 
     
   Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω του  ∆ήμου ( ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 9.00πμ – 11.30 πμ ) και 
των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τον δικαιούχο και ο αιτών/ούσα επιλέγει το πεδίο που είναι διαθέσιμο στην 
φόρμα  της αίτησης του ΚΕΑ. 
    Μόλις ο χρήστης επιλέξει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να επιλέξει και τον Κοινωνικό 
Εταίρο και το Σημείο ∆ιανομής από όπου επιθυμεί να εξυπηρετείται (όπου αυτά είναι διαθέσιμα), από 
σχετική λίστα επιλογών ανάλογα με τον ∆ήμο κατοικίας του νοικοκυριού. 

 Όσοι ήταν δικαιούχοι ΤΕΒΑ με τις αιτήσεις του 2015 ,αν δεν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος 
Αλληλεγγύης δε συμμετέχουν πλέον στο ΤΕΒΑ και έχουν διαγραφεί. 

 

 

 

 



 

Ένταξη  δικαιούχων  στο  Κοινωνικό  Παντοπωλείο 

   Όσοι δε λαμβάνουν ΚΕΑ και δεν είναι δικαιούχοι ΤΕΒΑ, έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του ∆ήμου ,εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και κατοικούν στο Πέραμα. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 1/07 
έως 20/08/2017. 

  Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου , μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και ένταξη των 
δικαιούχων στο πρόγραμμα. Αίτηση υποχρεούνται να κάνουν και οι παλιοί δικαιούχοι του προγράμματος , 
εφόσον δε λαμβάνουν ΚΕΑ. Αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν την 1/07/2017 δεν ισχύουν. 

   Οι αιτήσεις θα κατατίθενται  ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις  

9.00 πμ έως τις 12.00 πμ στο ∆ημαρχείο, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.  

 

 

Ένταξη  στο  Κοινωνικό  Τιμολόγιο  της  ∆ΕΗ 
 
      Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση έναντι του οικιακού τιμολογίου της ∆ΕΗ, στο σύνολο της 
τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:  
 
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα  

•  ∆ικαιούχοι ΚΕΑ 
• Πολύτεκνοι και γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα 
• Μακροχρόνια άνεργοι  

• Άτομα με αναπηρία 
• Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης 

Πληροφορίες : ∆Ε∆∆ΗΕ τηλ.: 11500 ή www.dedie.gr  

 

Επιπλέον  για  ανασφάλιστα  άτομα  
   

Τα ανασφάλιστα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με αναπηρία πάνω από 67% δικαιούνται 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική ασφάλιση  καθώς και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. 

 

 
 
 
 
                                                                                    

 
                                                                                              


