ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Παροχι εφάπαξ ειδικοφ βοθκιματοσ για τθν ςτιριξθ
καταναλωτών με χαμθλά ειςοδιματα, οι οποίοι ζχουν
αποςυνδεκεί μζχρι και τισ 30/06/2018 από το δίκτυο παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλών
Ο Διμοσ Χερςονιςου ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 36 του ν. 4508/2017
που αφορά ςτθν παροχι εφάπαξ ειδικοφ βοθκιματοσ για τθν ςτιριξθ καταναλωτϊν με
χαμθλά ειςοδιματα, οι οποίοι ζχουν αποςυνδεκεί μζχρι και τισ 30/06/2018 από το
δίκτυο παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, καλεί τουσ
ενδιαφερόμενουσ να προςζλκουν ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα τθσ Δ.Ε. Χερςονιςου, ςτο
Λιμάνι Χερςονιςου, Ελευκερίασ 50, Σμιμα Κοινωνικισ Προςταςίασ με τθλ.
επικοινωνίασ: 28973-40045 & 28973-40049 κακώσ και Κζντρο Κοινότθτασ με τθλ.
επικοινωνίασ: 28973-40036 & 28973-40047 και να υποβάλουν Αίτθςθ-Τπεφκυνθ
διλωςθ (με την ςημείωςη: Υπόψη τησ αρμόδιασ επιτροπήσ για την επαναςύνδεςη
ηλεκτρικού ρεύματοσ) προςκομίηοντασ τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται
παρακάτω.
Η διαδικαςία που εφαρμόηεται για τθν χοριγθςθ του ειδικοφ βοθκιματοσ ζχει ωσ
εξισ:
(α) Οι καταναλωτζσ που ζχουν αποςυνδεκεί μζχρι και τισ 30/06/2018 από το δίκτυο
παροχισ υποβάλλουν αίτθςθ, θ οποία διατίκεται από τον Διμο και επζχει κζςθ
υπεφκυνθσ διλωςθσ του νόμου 1599/1986 ωσ προσ τα δθλωκζντα ςτοιχεία, προσ τθν
Επιτροπι που ςυγκροτικθκε με τθν αρικμ. πρωτ. 331/126/2018 Απόφαςθ Δθμάρχου
Διμου Χερςονιςου (ΑΔΑ 6ΟΟ0ΩΗΜ-ΤΜ), προςκομίηοντασ τα εξισ δικαιολογθτικά:
αα) Διλωςθ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ
όλων των μελϊν του νοικοκυριοφ,
αβ) Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε.9) όλων των μελϊν του νοικοκυριοφ, εφόςον
προβλζπεται θ υποχρζωςθ υποβολισ τθσ,
αγ) Πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου ειςοδιματοσ (εκκακαριςτικό) του
τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ όλων των μελϊν του νοικοκυριοφ,
αδ) Πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων
(ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ όλων των μελϊν του νοικοκυριοφ,
αε) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου),
αςτ) Γνωμάτευςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που ςτθ ςφνκεςθ
του περιλαμβάνει και άτομο ι άτομα με αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω,
αη) Βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα ι Κρατικοφ Νοςοκομείου, με τθν οποία
πιςτοποιείται θ ανάγκθ κατ’ οίκον χριςθσ ςυςκευισ μθχανικισ υποςτιριξθσ
απαραίτθτθσ για τθ ηωι ατόμου ι ατόμων που περιλαμβάνονται ςτθν ςφνκεςθ του
νοικοκυριοφ,
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αθ) Βεβαίωςθ διακοπισ και ποςό οφειλισ από τον τελευταίο πάροχο θλεκτρικισ
ενζργειασ.
ε περίπτωςθ που οποιοδιποτε ειςοδθματικό ι περιουςιακό ςτοιχείο ι θ ςφνκεςθ του
νοικοκυριοφ ζχει μεταβλθκεί κατά το τρζχον φορολογικό ζτοσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ
οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ τεκμθριϊνει τθ μεταβολι (καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ
τελευταίου ζτουσ όλων των μελϊν του νοικοκυριοφ, ςυμβόλαια πϊλθςθσ ι αγοράσ,
δωρεάσ, παραχϊρθςθσ ι καταςχετιριο, πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ
κατάςταςθσ κ.ά).
Η Επιτροπι κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςκομιηόμενων δικαιολογθτικϊν,
μπορεί είτε να ηθτά τθν προςκόμιςθ περαιτζρω ςτοιχείων είτε να διενεργοφν κοινωνικι
ζρευνα και κατ’ οίκον επιςκζψεισ για επιτόπια επαλικευςθ τθσ ςφνκεςθσ και των
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του νοικοκυριοφ. Κατόπιν τοφτων, ελζγχει αν πλθροφνται τα
κριτιρια του άρκρου 2 τθσ με αρικ. ΤΠ ΕΝ/ΤΠ ΡΓ/7408/1228/08-02-2018 ΚΤΑ (ΦΕΚ Β'
474/14.02.2018) και αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ.
Εάν θ αίτθςθ γίνει αποδεκτι, ο εκπρόςωποσ Προμθκευτισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ωσ
μζλοσ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ, διενεργεί ζλεγχο των οικονομικϊν ςτοιχείων των ωσ άνω
ευπακϊν καταναλωτϊν, όςον αφορά ςτισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ για θλεκτρικι
ενζργεια αναηθτϊντασ τα ςτοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμθκευτι ςτον οποίον
εκκρεμοφν οι οφειλζσ και κακορίηει αναλογικά, το φψοσ του ποςοφ του ειδικοφ
βοθκιματοσ.
γ) Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθν επαναςφνδεςθ τουσ
γίνεται από τον εκπρόςωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ.
δ) Σο ποςό του ειδικοφ βοθκιματοσ κα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε, ο οποίοσ
ζχει οριςκεί ωσ διαχειριςτισ του ειδικοφ λογαριαςμοφ που ςυςτάκθκε για τον ςκοπό
αυτόν, απευκείασ ςτον τελευταίο Προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οποίον
εκκρεμοφν οι οφειλζσ του δικαιοφχου τθσ εν λόγω παροχισ. Ο Προμθκευτισ θλεκτρικισ
ενζργειασ κα ενθμερϊνεται για να εκδϊςει εντολι επαναςφνδεςθσ, θ οποία κα
προωκείται ςτον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτζλεςθ. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε κα υλοποιεί τθν
επαναςφνδεςθ και δεν κα χρεϊνει τζλθ επαναςφνδεςθσ.
Κατανομι ειδικοφ βοθκιματοσ
Σο φψοσ του ειδικοφ βοθκιματοσ κα αντιςτοιχεί ςε ποςό που κα κακορίηεται αναλόγωσ
του φψουσ τθσ ςυνολικισ οφειλισ των καταναλωτϊν προσ τον Προμθκευτι θλεκτρικισ
ενζργειασ και ςυγκεκριμζνα: Για ςυνολικζσ οφειλζσ ζωσ ζξι χιλιάδεσ (6.000) ευρϊ κα
καταβάλλεται εφάπαξ το ςφνολο τθσ οφειλισ, για ςυνολικζσ οφειλζσ άνω των ζξι
χιλιάδων (6.000) ευρϊ και ζωσ εννζα χιλιάδεσ (9.000) ευρϊ κα καταβάλλεται εφάπαξ το
εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) τθσ οφειλισ, για ςυνολικζσ οφειλζσ άνω των εννζα
χιλιάδων (9.000) ευρϊ και ζωσ δϊδεκα χιλιάδεσ (12.000) ευρϊ κα καταβάλλεται εφάπαξ
το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ οφειλισ και για ςυνολικζσ οφειλζσ άνω των δϊδεκα
χιλιάδων (12.000) ευρϊ κα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
οφειλισ.
Οι καταναλωτζσ κα εντάςςονται ςε πρόγραμμα διακανονιςμοφ και το εναπομείναν ποςό
κα εξοφλείται από τουσ ίδιουσ ςε άτοκεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Σο ποςό και ο αρικμόσ των
δόςεων κα ορίηονται από τον εκάςτοτε Προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ.
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Κριτιρια για τθν υποβολι αίτθςθσ
Οι προσ εξζταςθ δικαιοφχοι του ειδικοφ βοθκιματοσ για να υποβάλουν αίτθςθ ςτθν
Επιτροπι πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια:
Α. Μζχρι και τθν θμερομθνία κζςεωσ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ υπουργικισ απόφαςθσ,
δθλαδι μζχρι και τισ 30/06/2018, να είναι αποςυνδεδεμζνοι από το δίκτυο παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλών.
Β. Η αποςφνδεςθ να ζχει γίνει ςτθν παροχι ρεφματοσ τθσ κφριασ κατοικίασ του προσ
εξζταςθ δικαιοφχου.
Γ. Ειςοδθματικά κριτιρια
Να ζχουν οι ίδιοι και τα μζλθ του νοικοκυριοφ τουσ, με βάςθ τουσ οριςμοφσ τουσ άρκρου
2 τθσ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφαςθσ «Κακοριςμόσ των όρων και των
προχποκζςεων εφαρμογισ του προγράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ»,
ετιςιο ςυνολικό πραγματικό (φορολογθτζο, αυτοτελϊσ φορολογοφμενο ι ειδικϊσ
φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο φόρου) ι τεκμαρτό ειςόδθμα, όπωσ αυτό προκφπτει
από τισ τελευταίεσ εκκακαριςμζνεσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ των μελϊν του
νοικοκυριοφ για τισ οποίεσ ζχει λιξει θ οριηόμενθ από τισ κείμενεσ διατάξεισ ι θ
παρατακείςα με οποιονδιποτε τρόπο προκεςμία υποβολισ, με τθν επιφφλαξθ
προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν μεταβολισ οποιουδιποτε ειςοδθματικοφ ι
περιουςιακοφ ςτοιχείου ι ςφνκεςθσ νοικοκυριοφ κατά το φορολογικό ζτοσ 2017, όπωσ
αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 3, ζωσ τα όρια του παρακάτω πίνακα:
φνκεςθ νοικοκυριοφ με βάςθ τουσ οριςμοφσ τουσ άρκρου 2 τθσ Γ.Δ.5οικ.296110/24.1.2017 απόφαςθσ «Κακοριςμόσ των όρων και των προχποκζςεων εφαρμογισ του
προγράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ»
Ειςοδθματικό όριο
 Μονοπρόςωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρϊ
 Νοικοκυριό αποτελοφμενο από δφο ενιλικα μζλθ ι μονογονεϊκι οικογζνεια με
ζνα ανιλικο μζλοσ : 13.500 ευρϊ
 Νοικοκυριό αποτελοφμενο από δφο ενιλικα μζλθ και ζνα ανιλικο μζλοσ ι
μονογονεϊκι οικογζνεια με δφο ανιλικα μζλθ: 15.750 ευρϊ
 Νοικοκυριό αποτελοφμενο από τρία ενιλικα μζλθ ι δφο ενιλικα και δφο ανιλικα
μζλθ
ι
μονογονεϊκι
οικογζνεια
με
τρία
ανιλικα
μζλθ:
18.000 ευρϊ
 Νοικοκυριό αποτελοφμενο από τρία ενιλικα και ζνα ανιλικο μζλοσ ι δφο ενιλικα
και τρία ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκι οικογζνεια με τζςςερα ανιλικα μζλθ: 24.750
ευρϊ
 Νοικοκυριό αποτελοφμενο από τζςςερα ενιλικα μζλθ ι δφο ενιλικα και τζςςερα
ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκι οικογζνεια με πζντε ανιλικα μζλθ:
27.000 ευρϊ
 Για νοικοκυριό που ςτθ ςφνκεςι του περιλαμβάνει και άτομο ι άτομα με
αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω ειςοδθματικά όρια
αυξάνονται κατά οκτϊ χιλιάδεσ (8.000) ευρϊ.
 Για νοικοκυριό που ςτθ ςφνκεςι του περιλαμβάνει και άτομο ι άτομα που ζχουν
ανάγκθ μθχανικισ υποςτιριξθσ με χριςθ ιατρικϊν ςυςκευϊν, θ οποία παρζχεται
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κατ’ οίκον και είναι απαραίτθτθ για τθ ηωι τουσ, τα παραπάνω ειςοδθματικά όρια
αυξάνονται κατά δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ.
 Για κάκε επιπλζον ενιλικο μζλοσ προςτίκεται το ποςό των τεςςάρων χιλιάδων
πεντακοςίων (4.500) ευρϊ και για κάκε επιπλζον ανιλικο μζλοσ το ποςό των δφο
χιλιάδων διακοςίων πενιντα (2.250) ευρϊ, μζχρι του ςυνολικοφ ορίου των τριάντα
μία χιλιάδων πεντακοςίων (31.500) ευρϊ ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των μελϊν του
νοικοκυριοφ.
 Σο ανϊτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτϊ χιλιάδεσ (8.000)
ευρϊ για νοικοκυριό που ςτθ ςφνκεςι του περιλαμβάνει και άτομο ι άτομα με
αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπζντε χιλιάδεσ
(15.000) ευρϊ για νοικοκυριό που ςτθ ςφνκεςι του περιλαμβάνει και άτομο ι
άτομα που ζχουν ανάγκθ μθχανικισ υποςτιριξθσ με χριςθ ιατρικϊν ςυςκευϊν, θ
οποία παρζχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτθτθ για τθ ηωι τουσ.
Περιουςιακά κριτιρια
1.

2.

Να ζχουν οι ίδιοι και τα μζλθ του νοικοκυριοφ τουσ, με βάςθ τουσ οριςμοφσ του
άρκρου 2 τθσ Γ.Δ.5οικ.2961-10/ 24.1.2017 απόφαςθσ «Κακοριςμόσ των όρων και
των προχποκζςεων εφαρμογισ του προγράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα
Αλλθλεγγφθσ», ακίνθτθ περιουςία, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, με ςυνολικι
φορολογθτζα αξία, με βάςθ τον υπολογιςμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ
Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκφπτει από τθν τελευταία εκδοκείςα πράξθ
προςδιοριςμοφ φόρου, ζωσ το ποςό των εκατόν είκοςι χιλιάδων (120.000) ευρϊ
για το μονοπρόςωπο νοικοκυριό, προςαυξανόμενθ κατά δεκαπζντε χιλιάδεσ
(15.000) ευρϊ για κάκε πρόςκετο μζλοσ και ζωσ το ανϊτατο όριο των εκατόν
ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρϊ.
Σα μζλθ του νοικοκυριοφ τουσ να μθν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του φόρου
πολυτελοφσ διαβίωςθσ με τθν εξαίρεςθ τθσ υποπερ. i τθσ περιπτ. β τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 44 του ν. 4111/2013 για πολφτεκνεσ οικογζνειεσ και να
μθν δθλϊνουν δαπάνεσ διαβίωςθσ για αμοιβζσ πλθρωμάτων ςκαφϊν αναψυχισ,
δίδακτρα ςε ιδιωτικά ςχολεία και για οικιακοφσ βοθκοφσ, οδθγοφσ αυτοκινιτων,
δαςκάλουσ και λοιπό προςωπικό, με βάςθ τισ τελευταίεσ εκκακαριςμζνεσ
δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ των μελϊν του νοικοκυριοφ για τισ οποίεσ ζχει λιξει
θ οριηόμενθ από τισ κείμενεσ διατάξεισ ι θ παρατακείςα με οποιονδιποτε τρόπο
προκεςμία υποβολισ.

Γοφρνεσ: 14.08.2018
ΕΚ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ
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