ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
«Σύσταση επιτροπών-διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για
επανασύνδεση ρεύµατος»
Στην σύσταση επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος σε
συµπολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήµατος και
επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος προχώρησε ο ∆ήµος Τυρνάβου µε την
αρ.96/2018 απόφαση ∆ηµάρχου, στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 και
µετά την έκδοση σχετικής ΚΥΑ που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.
Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης
(καθορίζονται µε την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ΦΕΚ 474Β΄/14-2-2018)
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήµατος για να υποβάλουν αίτηση στην
Επιτροπή του άρθρου 3 πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Μέχρι και την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας υπουργικής απόφασης,
να είναι αποσυνδεδεµένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύµατος της κύριας κατοικίας του προς
εξέταση δικαιούχου.
Γ. Εισοδηµατικά κριτήρια:
Σύνθεση νοικοκυριού
µε βάση τους ορισµούς τους άρθρου 2 της
Γ.∆.5οικ.2961-10/24.1.2017
απόφασης «Καθορισµός
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής του
προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης»
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Εισοδηµατικό
όριο

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη ή 13.500 ευρώ
µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο µέλος
Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη και ένα 15.750 ευρώ
ανήλικο µέλος ή µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα
µέλη
Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα µέλη ή δύο 18.000 ευρώ
ενήλικα και δύο ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε τρία ανήλικα µέλη
Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα και ένα 24.750 ευρώ
ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα µέλη ή
µονογονεϊκή οικογένεια µε τέσσερα ανήλικα µέλη
Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα ενήλικα µέλη ή 27.000 ευρώ
δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή
οικογένεια µε πέντε ανήλικα µέλη

• 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 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 παραπάνω ανώτατο όριο 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.∆.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισµός των όρων και των
προϋποθέσεων εφαρµογής του προγράµµατος ΚοινωνικόΕισόδηµα 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.

