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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εθ’ άπαξ ειδικό βοήθημα για ηην επαναζύνδεζη 

παποχών ηλεκηπικού πεύμαηορ 

 
Ο Γήκνο Μεγαξέσλ ελεκεξώλεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππό ζηνηρεία 
ΥΠΔΝ/ΓΗΔ/70697/861/14-07-2020 θνηλήο απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ 
Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Δθάπαμ εηδηθό βνήζεκα γηα 
ηελ επαλαζύλδεζε παξνρώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ Ν. 4508/2017 (ΦΔΚ 3088/η.Β΄/2017)».  
 
Σπγθεθξηκέλα, νη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Γήκν ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο κέρξη θαη ηηο 31.12.2021, λα 
απνζπλδεζνύλ ή λα έρνπλ απνζπλδεζεί από ην δίθηπν κέρξη ηηο 15.02.2022 
θαη λα παξακέλνπλ απνζπλδεδεκέλνη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 
 
Η δηαδηθαζία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνύ βνεζήκαηνο 
έρεη σο εμήο: 
 

 Οη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ απνζπλδεζεί από ην δίθηπν παξνρήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηελ Γηεύζπλζε 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεύζπλεο 
δήισζεο ηνπ λ.1599/1986 σο πξνο ηα δεισζέληα ζηνηρεία θαη 
ζπλνδεύνληαη από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1) Γήισζε εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ (Δ1) ηνπ ηειεπηαίνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο όισλ ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

2) Γήισζε βεβαίσζεο αθηλήησλ ( Δ9) όισλ ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ, 

εθόζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο 

3) Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ  θόξνπ εηζνδήκαηνο 

(εθθαζαξηζηηθό) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο  όισλ ησλ κειώλ 

ηνπ λνηθνθπξηνύ 

4) Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο 

Αθηλήησλ ( ΔΝΦΙΑ ) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

5) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
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6) Γλσκάηεπζε πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο από ΚΔ.Π.Α γηα λνηθνθπξηό 

πνπ ζηε ζύλζεζε ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία 

εμήληα επηά  ηνηο εθαηό ( 67% ) θαη άλσ 

7) Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ 

νπνία πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε θαη’ νίθνλ ρξήζεο ζπζθεπήο κεραληθήο 

ππνζηήξημεο απαξαίηεηεο γηα ηε δσή αηόκνπ ή αηόκσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζύλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ 

8) Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

9) Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε εηζνδεκαηηθνύ ή 
πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο  ζε ζρέζε κε 
ηελ ηειεπηαία δήισζε θνξνινγίαο, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε 
νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε 
κεηαβνιή.  
 

Η αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνκηδόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, κπνξεί είηε λα δεηά ηελ πξνζθόκηζε 
πεξαηηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαηά ηε δηαδηθαζία 
αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, είηε λα δηελεξγεί θνηλσληθή έξεπλα θαη 
θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζύλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη 
ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο.   
 
Τν ύςνο ηνπ εηδηθνύ βνεζήκαηνο θαζνξίδεηαη αλαιόγσο ηνπ ύςνπο ηεο 
ζπλνιηθήο νθεηιήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
Ύςνο ζπλνιηθήο νθεηιήο Πνζνζηό θάιπςεο  
Έσο 6.000,00 επξώ 100% 
6.001,00 έσο 9.000,00 επξώ 75% 
9.001,00 έσο 12.000,00 επξώ 50% 
Καη άλσ ησλ 12.000,00 επξώ 30% 
 
 

Γηα ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη πεξηζζόηεξεο  πιεξνθνξίεο νη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Απαζρόιεζεο, Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ ζηα 
ηειέθσλα 2296026862 / 2296026719 από Γεπηέξα σο Παξαζθεπή θαη ώξεο 
08:00 – 14:00. 
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