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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Παράταςη ςτο Πρόγραμμα επαναςφνδεςησ για καταναλωτζσ τησ ΔΕΗ 

Ο Διμοσ Μεγαρζων,  ενθμερώνει τουσ καταναλωτζσ ότι ζχει δοκεί νζα παράταςθ 

ςτο πρόγραμμα επαναςφνδεςθσ ςτο δίκτυο θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ςφμφωνα με τθ 

νζα κοινι υπουργικι απόφαςθ (ΚΥΑ), θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα 

Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 3088//Β΄/24-07-2020) του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ – 

Ενζργειασ και Οικονομικών. Όπωσ αναφζρει θ Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ 

Προςταςίασ, Ελζνη Ρήγα, τα κριτιρια και τα δικαιολογθτικά για ζνταξθ ςτο 

πρόγραμμα είναι τα ακόλουκα: 

Κριτήρια:  

α. Να είναι αποςυνδεδεμζνοι από το δίκτυο παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΔΕΗ 

λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλών ζωσ και τισ 30 Απριλίου 2020 (από 21Οκτωβρίου 

2018 που προζβλεπε θ προθγοφμενθ ΚΥΑ) 

β. θ αποςφνδεςθ να ζχει γίνει ςτθν παροχι ρεφματοσ τθσ κφριασ κατοικίασ του 

γ. να πλθροφν ςυγκεκριμζνα ειςοδθματικά κριτιρια (ειςοδθματικό όριο). 

α. Ειςοδηματικά κριτήρια: 

 Μονοπρόςωπο νοικοκυριό 9.000€ 

 Νοικοκυριό αποτελοφμενο από δφο ενιλικα τζκνα ι μογονεϊκι οικογζνεια με ζνα 

ανιλικο μζλοσ 13.500€ 

 Δφο ενιλικα μζλθ και ζνα ανιλικο μζλοσ ι μονογονεϊκι οικογζνεια με δφο 

ανιλικα μζλθ 15.750€ 

 Τρία ενιλικα μζλθ ι δφο ενιλικα και δφο ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκι οικογζνεια 

με τρία ανιλικα μζλθ 180.000€ 

 Τρία ενιλικα και ζνα ανιλικο μζλοσ ι δφο ενιλικα και τρία ανιλικα μζλθ ι 

μονογονεϊκι οικογζνεια με τζςςερα ανιλικα μζλθ 24.750€ 

 Τζςςερα ενιλικα μζλθ ι δφο ενιλικα και τζςςερα ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκι 

οικογζνεια με πζντε ανιλικα μζλθ 27.000€. 

Για κάκε επιπλζον ενιλικο μζλοσ προςτίκεται 4.500€ και για κάκε επιπλζον ανιλικο μζλοσ 
2.250€, με ανώτατο όριο τα 31.500€. 
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Αν ςτο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ι άτομα 67% και άνω τα ειςοδθματικά όρια 
αυξάνονται κατά 8000€ ενώ αν υπάρχει άτομο ι άτομα που ζχουν ανάγκθ μθχανικισ 
υποςτιριξθσ με χριςθ ιατρικών ςυςκευών, θ οποία παρζχεται κατ΄οίκον και είναι 
απαραίτθτθ για τθ ηωι του, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000€. 

β. Περιουςιακά κριτήρια: 

 Η αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (με τον υπολογιςμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρζπει 

να ξεπερνά τα 120.000€ για το μονοπρόςωπο νοικοκυριό , ςυν 15.000€ για κάκε 

μζλοσ με ανώτατο όριο τα 180.000€.  

 Τα μζλθ του νοικοκυριοφ να μθν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του φόρου πολυτελοφσ 

διαβίωςθσ. 

Δικαιολογητικά: 

1. Διλωςθ ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικοφ 

ζτουσ όλων των μελών του νοικοκυριοφ 

2. Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριοφ 

3. Πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου ειςοδιματοσ (εκκακαριςτικό) του 

τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ όλων των μελών του νοικοκυριοφ 

4. Πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων 

(ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου 

5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

6. Γνωμάτευςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ από Κ.Ε.Π.Α. για νοικοκυριό που ςτθ 

ςφνκεςι του περιλαμβάνει και άτομο ι άτομα με αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό 

(67%) 

7. Βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα ι κρατικοφ νοςοκομείου, με τθν οποία 

πιςτοποιείται θ ανάγκθ κατ΄οίκον χριςθσ ςυςκευισ μθχανικισ υποςτιριξθσ 

ςυςκευισ μθχανικισ υποςτιριξθσ απαραίτθτθσ για τθ ηωι ατόμου ι ατόμων που 

περιλαμβάνονται ςτθ ςφνκεςθ του νοικοκυριοφ. 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κα εξετάηονται από ειδικι τριμερι Επιτροπι με 
ςυμμετοχι εκπροςώπου του Διμου, του ΔΕΔΔΗΕ και ενόσ προμθκευτι θλεκτρικισ 
ενζργειασ, οι οποίεσ κα εξετάηουν τθν πραγματικι οικονομικι και περιουςιακι κατάςταςθ 
των αιτοφντων. 

Για πλθροφορίεσ και αιτιςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ, Παιδείασ, Απαςχόλθςθσ, Πολιτιςμοφ & Τουριςμοφ κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ. Για οποιαδιποτε πλθροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
καλοφν ςτα τθλζφωνα2296026862 και 2296026719. 
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