Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/7408/1228/18 (ΦΔΚ 474 Β/14-2-2018):Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4508/2017.

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4508/2017 «Αδεηνδφ-ηεζε δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - Καηαρψξηζε ζην
Δζληθφ Μεηξψν Γηαζηεκηθψλ Αληηθεηκέλσλ - Ίδξπζε Διιεληθνχ Γηαζηεκηθνχ Οξγαληζκνχ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’
200).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (Α’ 98).
3. Σν π.δ. 73/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη
Τθππνπξγψλ» (Α’ 116).
4. Σν π.δ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 210).
5. Σν π.δ. 132/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο» (Α’ 160).
6. Σν π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α΄ 181).
7. Σελ αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016/14.11.2016 (Β΄ 3696/15.11.2016) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε Παπαλάηζη-νπ» (Β’

3696).
8. Σνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο (Β΄ 832/09.04.2013).
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 404/12.11.2015 απφθαζε ηεο ΡΑΔ «(α) Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Γηαρείξηζεο
Μεηξήζεσλ θαη Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο Πξνκεζεπηψλ Γηθηχνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Β΄
1463/2013), κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ θαη Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο» θαη
θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν (β) Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ «Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» (ΦΔΚ Β 103/31.01.2012) θαη ηνπ «Κψδηθα πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο»
(ΦΔΚ Β 104/ 31.01.2012), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ» (Β’ 2773).
10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
Καζνξίδνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ, ηε δηαδηθαζία, ηνπο θνξείο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο, ηνπο ζπκπξάηηνληεο θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ην χςνο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ηνπ εηδηθνχ βνεζήκαηνο, ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν
θαηαβνιήο ηνπ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4508/2017 σο
αθνινχζσο:

Άπθπο 1
Ανηικείμενο – κοπόρ
θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4508/2017 πνπ Ναθνξά
ζηελ παξνρή εθάπαμ εηδηθνχ βνεζήκαηνο γηα ηελ ζηήξημε θαηαλαισηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα, νη νπνίνη έρνπλ
απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.

Άπθπο 2
Κπιηήπια για ηην ςποβολή αίηηζηρ
Οη πξνο εμέηαζε δηθαηνχρνη ηνπ εηδηθνχ βνεζήκαηνο γηα λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3 πξέπεη
λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Α. Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο, λα είλαη απνζπλδεδεκέλνη απφ ην
δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
Β. Η απνζχλδεζε λα έρεη γίλεη ζηελ παξνρή ξεχκαηνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ πξνο εμέηαζε δηθαηνχρνπ.
Γ. Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα
Να έρνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπο άξζξνπ 2 ηεο Γ.Γ.5νηθ.2961-10/
24.1.2017 απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ
Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο», εηήζην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ (θνξνινγεηέν, απηνηειψο θνξνινγνχκελν ή εηδηθψο
θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν θφξνπ) ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο ηειεπηαίεο
εθθαζαξηζκέλεο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα ηηο νπνίεο έρεη ιήμεη ε νξηδφκελε απφ
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ε παξαηαζείζα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνζεζκία ππνβνιήο, κε ηελ επηθχιαμε πξνζθφκηζεο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε εηζνδεκαηηθνχ ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ζχλζεζεο λνηθνθπξηνχ
θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2017, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3, έσο ηα φξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα:
χλζεζε λνηθνθπξηνχ κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπο άξζξνπ 2 ηεο
Δηζνδεκαηηθφ
Γ.Γ.5νηθ.2961-10/24.1.2017 απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ φξην
πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα

Αιιειεγγχεο»
Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή
νηθνγέλεηα κε έλα αλήιηθν κέινο
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα κέιε θαη έλα αλήιηθν κέινο
ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε δχν αλήιηθα κέιε
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα κέιε ή δχν ελήιηθα θαη δχν
αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηξία αλήιηθα κέιε
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα θαη έλα αλήιηθν κέινο ή
δχν ελήιηθα θαη ηξία αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε
ηέζζεξα αλήιηθα κέιε
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα ελήιηθα κέιε ή δχν ελήιηθα θαη
ηέζζεξα αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε πέληε αλήιηθα κέιε

9.000 επξψ
13.500 επξψ
15.750 επξψ
18.000 επξψ
24.750 επξψ

27.000 επξψ

Γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%)
θαη άλσ ηα παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά φξηα απμάλνληαη θαηά νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ.
Γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε κεραληθήο ππνζηήξημεο κε
ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη’ νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή ηνπο, ηα παξαπάλσ
εηζνδεκαηηθά φξηα απμάλνληαη θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ.
Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο πξνζηίζεηαη ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξψ θαη γηα
θάζε επηπιένλ αλήιηθν κέινο ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (2.250) επξψ, κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ
νξίνπ ησλ ηξηάληα κία ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (31.500) επξψ αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ.
Σν αλψηαην φξην ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ απμάλεηαη θαηά νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ θαη θαηά δεθαπέληε
ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε

κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη’ νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή
ηνπο.
Β. Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα
1. Να έρνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Γ.Γ.5νηθ.2961-10/
24.1.2017 απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ
Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο», αθίλεηε πεξηνπζία, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, κε ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία, κε
βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία
εθδνζείζα πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, έσο ην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) επξψ γηα ην
κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, πξνζαπμαλφκελε θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα θάζε πξφζζεην κέινο θαη
έσο ην αλψηαην φξην ησλ εθαηφλ νγδφληα ρηιηάδσλ (180.000) επξψ. 2. Σα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο λα κελ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θφξνπ πνιπηεινχο δηαβίσζεο κε ηελ εμαίξεζε ηεο ππνπεξ. i ηεο πεξηπη. β ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4111/2013 γηα πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη λα κελ δειψλνπλ δαπάλεο
δηαβίσζεο γηα ακνηβέο πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, δίδαθηξα ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη γηα νηθηαθνχο βνεζνχο,
νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εθθαζαξηζκέλεο δειψζεηο θφξνπ
εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα ηηο νπνίεο έρεη ιήμεη ε νξηδφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ε
παξαηαζείζα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνζεζκία ππνβνιήο.

Άπθπο 3
ύζηαζη Δπιηποπών- Γιαδικαζία ςποβολήρ και εξέηαζηρ αιηήζεων
πζηήλνληαη ζηνπο δήκνπο φιεο ηεο ρψξαο Δπηηξνπέο απνηεινχκελεο απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο αληίζηνηρεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ Α.Δ.) θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα εμεηάδνπλ ηηο ππνβιεζείζεο
αηηήζεηο, λα αμηνινγνχλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ αηηνχλησλ, λα ρνξεγνχλ ην
εηδηθφ βνήζεκα θαη λα δίλνπλ άκεζα ηελ εληνιή γηα ηελ επαλαζχλδεζε ησλ εππαζψλ θαηαλαισηψλ. Με απφθαζε

ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ζπγθξνηνχληαη νη Δπηηξνπέο, θαη νξίδνληαη ηα κέιε, θαζψο θαη ν ζπληνληζηήο απηψλ.
Η δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ βνεζήκαηνο έρεη σο εμήο:
(α) Οη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν παξνρήο ππνβάιινπλ αίηεζε, ε νπνία επέρεη ζέζε
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λφκνπ 1599/1986 σο πξνο ηα δεισζέληα ζηνηρεία, πξνο ηηο Δπηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη,
σο αλσηέξσ, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
αα) δήισζε εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δ.1) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο φισλ ησλ κειψλ ηνπ
λνηθνθπξηνχ,
αβ) δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ.9) φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ηεο,
αγ) πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (εθθαζαξηζηηθφ) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ,
αδ) πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.I.A.) ηνπ ηειεπηαίνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ,
αε) πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,
αζη) γλσκάηεπζε πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο απφ ΚΔ.Π.Α γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζε ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν
ή άηνκα κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ,
αδ) βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή Κξαηηθνχ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε θαη' νίθνλ
ρξήζεο ζπζθεπήο κεραληθήο ππνζηήξημεο απαξαί-ηεηεο γηα ηε δσή αηφκνπ ή αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ.
ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε εηζνδεκαηηθφ ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ έρεη κεηαβιεζεί

θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2017, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεθκεξηψλεη ηε κεηαβνιή
(θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο ηειεπηαίνπ έηνπο φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζπκβφιαηα πψιεζεο ή αγνξάο,
δσξεάο, παξαρψξεζεο ή θαηαζρεηήξην, πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θ.α).
Οη Δπηηξνπέο θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ , κπνξνχλ είηε λα δεηνχλ ηελ
πξνζθφκηζε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ είηε λα δηελεξγνχλ θνηλσληθή έξεπλα θαη θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο γηα επηηφπηα
επαιήζεπζε ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Καηφπηλ ηνχησλ, ειέγρνπλ αλ πιεξνχληαη
ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2 θαη απνθαζίδνπλ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο.
Οη Δπηηξνπέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θνηλνπνηνχλ αλά κήλα ηηο απνθάζεηο ζηελ Γηεχζπλζε Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
(β) Δάλ ε αίηεζε γίλεη απνδεθηή, ν εθπξφζσπνο Πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, σο κέινο ηεο αλσηέξσ
Δπηηξνπήο, δηελεξγεί έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ σο άλσ εππαζψλ θαηαλαισηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα αλαδεηψληαο ηα ζηνηρεία απηά απφ ηνλ ηειεπηαίν Πξνκεζεπηή
ζηνλ νπνίνλ εθθξεκνχλ νη νθεηιέο θαη θαζνξίδεη αλαινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, ην χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ
εηδηθνχ βνεζήκαηνο.
γ) Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηνπο γίλεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ ΑΔ.
δ) Σν πνζφ ηνπ εηδηθνχ βνεζήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ Α.Δ , ν νπνίνο έρεη νξηζζεί σο
δηαρεηξηζηήο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ ζπζηάζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, απεπζείαο ζηνλ ηειεπηαίν Πξνκεζεπηή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ νπνίνλ εθθξεκνχλ νη νθεηιέο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελ ιφγσ παξνρήο. Ο Πξνκεζεπηήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα ελεκεξψλεηαη γηα λα εθδψζεη εληνιή επαλαζχλδεζεο, ε νπνία ζα πξνσζείηαη ζηνλ
Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ Α.Δ γηα εθηέιεζε. Ο Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ Α.Δ ζα πινπνηεί ηελ επαλαζχλδεζε θαη δελ ζα ρξεψλεη ηέιε
επαλαζχλδεζεο.

Άπθπο 4
Καηανομή ειδικού βοηθήμαηορ
Σν χςνο ηνπ εηδηθνχ βνεζήκαηνο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηεο ζπλνιηθήο
νθεηιήο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο
έσο έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο, γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ έμη
ρηιηάδσλ (6.000) επξψ θαη έσο ελλέα ρηιηάδεο (9.000) επξψ ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην εβδνκήληα πέληε ηνηο
εθαηφ (75%) ηεο νθεηιήο, γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ (9.000) επξψ θαη έσο δψδεθα ρηιηάδεο
(12.000) επξψ ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο νθεηιήο θαη γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ
ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο νθεηιήο.
Οη θαηαλαισηέο ζα εληάζζνληαη ζε πξφγξακκα δηαθαλνληζκνχ θαη ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζα εμνθιείηαη απφ ηνπο
ίδηνπο ζε άηνθεο κεληαίεο δφζεηο. Σν πνζφ θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Πξνκεζεπηή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Άπθπο 5
Έναπξη ιζσύορ
Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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