
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 (ΦΕΚ
6302/τ.Β’/29-12-2021) όσοι καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και τις 31/12/2021, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα
Κοινωνικής  Πολιτικής  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  &  Πολιτισμού  του
Δήμου μας (Φειδιππίδου 25α – Πλατεία Ελευθερίας – Παλλήνη) τηλ.213-2031656 & 213-
2031657, προκειμένου να εξεταστεί  η δυνατότητα παροχής του ειδικού βοηθήματος και
επανασύνδεσης του ρεύματος. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( μέχρι 
15.02.2022) και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι – ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 
31.12.2021

2. Αποσύνδεση της κύριας κατοικίας
3. Εισοδηματικά κριτήρια ( ετήσιο συνολικό πραγματικά  - φορολογητέο, 

αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενου 
φόρου) ή τεκμαρτό

Εισοδηματικά όρια

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ

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

24.750 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα 
και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα 
μέλη

27.000 ευρώ

 Νοικοκυριά  με  άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
αυξάνονται τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια κατά 8.000 ευρώ

 Νοικοκυριά με 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 κριτήρια αυξάνονται κατά  15.000 ευρώ

 Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται   4.500 ευρώ
 Για κάθε επιπλέον  ανήλικο μέλος το ποσό των 2.500 ευρώ.
 Ανώτατο όριο ανεξαρτήτως αριθμού μελών νοικοκυριού  31.500 ευρώ



 Ανώτατο όριο ανεξαρτήτως αριθμού μελών νοικοκυριού  31.500 ευρώ + 8.000 ευρώ για
περίπτωση που νοικοκυριά  περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία 67% και άνω

 Ανώτατο όριο ανεξαρτήτως αριθμού μελών νοικοκυριού  31.500 ευρώ + 15.000 για
νοικοκυριό που στη σύνθεση 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.

4.  Περιουσιακά κριτήρια
 ίδιοι   και  τα  μέλη  νοικοκυριού  ακίνητη  περιουσία  έως  120.000  ευρώ (συνολική

φορολογητέα  αξία  με  βάση  τον  υπολογισμό  του  ΕΝΦΙΑ  που  προκύπτει  από  την
τελευταία  εκδοθείσα  πράξη  προσδιορισμού  φόρου)  για  μονοπρόσωπο  νοικοκυριό
(+15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος) 

 ανώτατο όριο  180.000 ευρώ.
 μέλη  νοικοκυριού  να  μην  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του  φόρου  πολυτελούς

διαβίωσης (εξαίρεση  πολύτεκνες  οικογένειες)  και  να  μην  δηλώνουν  δαπάνες
διαβίωσης  για  (πληρώματα  σκαφών  αναψυχής  ,  δίδακτρα  ιδιωτικών  σχολείων
οικιακούς βοηθούς κλπ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
όλων των μελών του νοικοκυριού

 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού 
 πράξη  διοικητικού  προσδιορισμού  του  φόρου  εισοδήματος  (  εκκαθαριστικό  )

τελευταίου φορολογικού έτους  όλων των μελών του νοικοκυριού
 πράξη  διοικητικού  προσδιορισμού  του  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (

ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 γνωμάτευση  αναπηρίας  από  ΚΕΠΑ   (  για  νοικοκυριό  που  περιλαμβάνει  άτομο  ή

άτομα με αναπηρία 67% και πάνω)
 βεβαίωση  του  ασφαλιστικού  φορέα  ή  Κρατικού  Νοσοκομείου   με  την  οποία

πιστοποιείται η ανάγκη κατ’οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης 
 αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ενέργειας


