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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επανασύνδεση ρεύματος και χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε ευπαθείς ομάδες

Ο Δήμος Πύλου –  Νέστορος ενημερώνει,  ότι  η  επιτροπή που έχει  συσταθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  14480/26-09-2019 
απόφαση του Δημάρχου  συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων και την εξέταση των προϋποθέσεων επανασύνδεσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος ευπαθών καταναλωτών και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (Β΄49/ 18-01-19), σε όσους καταναλωτές έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού  
ρεύματος ως τις 31 Οκτωβρίου 2018 λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνεται το δικαίωμα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, 
για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
β) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών 
του νοικοκυριού
δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων 
των μελών του νοικοκυριού
ε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
στ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με 
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
ζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής  
μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι  αιτούντες  θα  πρέπει  να  πληρούν  τα  εισοδηματικά  και  περιουσιακά  κριτήρια,  όπως αυτά  ορίζονται  από  τη  σχετική  ΚΥΑ, 
(ΦΕΚ474/Β/14-2-2018).
Επισημαίνεται ότι:

• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος.
• Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον 
τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
• Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή 
προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τον δικαιούχο σε 
άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για  την  υποβολή  αιτήσεων  και  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  με  το  ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  &  ΠΡΟΝΟΙΑΣ   στο  τηλέφωνο  2723360230  Γιαλλελή 
Αναστασία.
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