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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος γνωστοποιεί ότι με την υπ’  αριθμ. 5059/16-4-2018 
απόφαση του Δημάρχου, συστήθηκε Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-
2018  θα  εξετάζει  τις  προϋποθέσεις  επανασύνδεσης  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  ευπαθών 
καταναλωτών και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.

Στην  επιτροπή  συμμετέχουν  εκπρόσωπος  του  Δήμου,  του  Ελληνικού  Δικτύου 
Διανομής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  (ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε)  και  της  ΔΕΗ.  Σύμφωνα  με  την  Κοινή 
Υπουργική  Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018,  οι  καταναλωτές  που  έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για την επανασύνδεσή τους και την εφάπαξ χορήγηση 
ειδικού βοηθήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως και τις 14-2-
2018 και η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος.
Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη 
σχετική ΚΥΑ, (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018) και συγκεκριμένα:

Επιπλέον, για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 
οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή 
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άτομα  που  έχουν  ανάγκη  μηχανικής  υποστήριξης  με  χρήση  ιατρικών  συσκευών,  η  οποία 
παρέχεται κατ’οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια 
αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
(4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων 
(31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του 
παραπάνω εδαφίου αυξάνεται  κατά  οκτώ χιλιάδες (8.000)  ευρώ για  νοικοκυριό  που στη 
σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω  και  κατά  δεκαπέντε  χιλιάδες  (15.000)  ευρώ  για  νοικοκυριό  που  στη  σύνθεσή  του 
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 
συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Περιουσιακά κριτήρια:

1. Να έχουν οι  ίδιοι  και  τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του 
άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των 
προϋποθέσεων  εφαρμογής  του  προγράμματος  Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης», 
ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με 
βάση  τον  υπολογισμό  του  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  που 
προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 
εκατόν  είκοσι  χιλιάδων  (120.000)  ευρώ  για  το  μονοπρόσωπο  νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και 
έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

2. Τα  μέλη  του  νοικοκυριού  τους  να  μην  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του  φόρου 
πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 
του άρθρου 44 του ν.  4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και  να μην δηλώνουν 
δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά 
σχολεία  και  για  οικιακούς  βοηθούς,  οδηγούς  αυτοκινήτων,  δασκάλους  και  λοιπό 
προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των 
μελών  του  νοικοκυριού  για  τις  οποίες  έχει  λήξει  η  οριζόμενη  από  τις  κείμενες 
διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Κατανομή ειδικού βοηθήματος 
• Το  ύψος  του  ειδικού  βοηθήματος  θα  αντιστοιχεί  σε  ποσό  που  θα  καθορίζεται 

αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα: 

♣ Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 
σύνολο της οφειλής, 
♣ για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες 
(9.000)  ευρώ θα  καταβάλλεται  εφάπαξ το  εβδομήντα πέντε  τοις  εκατό  (75%) της 
οφειλής, 
♣ για  συνολικές  οφειλές  άνω  των  εννέα  χιλιάδων  (9.000)  ευρώ και  έως  δώδεκα 
χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
οφειλής και 
♣ για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται 
εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. 



• Οι καταναλωτές θα εντάσσονται  σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν 
ποσό  θα  εξοφλείται  από  τους  ίδιους  σε  άτοκες  μηνιαίες  δόσεις.  Το  ποσό  και  ο 
αριθμός  των  δόσεων  θα  ορίζονται  από  τον  εκάστοτε  Προμηθευτή  ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Οι  αιτήσεις  θα  υποβάλλονται   από  τη  Δευτέρα  23/04/2018  στον  Δήμο  Πύλου  - 
Νέστορος και 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.

Σε  περίπτωση  που  οποιοδήποτε  εισοδηματικό  ή  περιουσιακό  στοιχείο  ή  η  σύνθεση  του 
νοικοκυριού  έχει  μεταβληθεί  κατά  το  φορολογικό  έτος  2017,  απαιτείται  η  προσκόμιση 
οποιουδήποτε  δικαιολογητικού  τεκμηριώνει  τη  μεταβολή  (καταστάσεις  μισθοδοσίας 
τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, 
παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

Επισημαίνονται  τα  εξής:

·       Η  αποσύνδεση  παροχής  ρεύματος θα  πρέπει  να  αφορά  την  κύρια  κατοικία του  υπό 
εξέταση  δικαιούχου.
·       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 τους καταναλωτές 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  και  e-
mail: giallelianastasia@gmail.com.


