
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 

Επανασύνδεση Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος  

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους 
Συνδημότες μας, ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020) των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την παροχή εφάπαξ 
ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για 
καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Κριτήρια: 

α. Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 
ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/ 2020 και να παραμένουν 
αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.  

β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς 
εξέταση δικαιούχου. 

γ. Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (εισοδηματικό όριο) όπως: 

o Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000,00 € 
o  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μογονεϊκή οικογένεια με 

ένα ανήλικο μέλος 13.500,00 € 
o Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 

μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750,00 € 
o Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο 

ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 180.000,00€ 
o Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο 

ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα 
μέλη 24.750,00 € 

o Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και 
τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 
27.000,00 €. 

Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα 
παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000€, ενώ αν υπάρχει άτομο ή 
άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών , η 
οποία παρέχεται κατ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του, τα όρια αυξάνονται 
κατά 15.000,00€. 

 



Δικαιολογητικά 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής. 
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού 

έτους όλων των μελών του νοικοκυριού 
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού 
4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου 

εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των 
μελών του νοικοκυριού 

5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
( ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του 
νοικοκυριού 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη 

σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) 

8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία 
πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης 
συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων 
που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού. 

9. Λογαριασμό ΔΕΗ όπου η οικία που έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναι η 
κύρια κατοικία. 

Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Τμήμα Διοικητικού στο τηλέφωνο 2623360821 (κα Σκλαβενίτη Ε.) ή και στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ανυφαντή Π. στο 
τηλ. 6981886872. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 

Ανυφαντής Πέτρος 

 


