
      

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

       ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

       ΤΗΛ.: 2684029196 

       ΠΛΗΡ.: Π. ΠΑΠΑΖΗΣΗ- Π. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

       Ε-mail: kentrokoinotitas.dpargas@gmail.com 

 

Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά 

εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 

 

Ο Δήμος Πάργας  απευθύνει κάλεσμα σε όσους δεν έχουν παροχή ρεύματος στα σπίτια 

τους, λόγω οφειλών, να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια επιτροπή για την εξέταση και 

αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων πολιτών για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για 

την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το 

δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών , βάση των διατάξεων 

του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 & ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/08-02-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 

474/14.02.2018). 

 

Τα  αιτήματα από δημότες - καταναλωτές του Δήμου Πάργας που έχουν αποσυνδεθεί από 

το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας θα καταθέτονται στο Κέντρο Κοινότητας του 

Δήμου Πάργας , στο  Καναλλάκι από την Τρίτη 18/06/2019 έως και την Τρίτη 2/6/2019 

(οδός Κύπρου 17, Εμπορικό Κέντρο Καναλλάκι). 

 

  Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει: 

1.       Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

2.       Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου 

3.       Εισοδηματικά κριτήρια 

 

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 

της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 

εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό 

πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή 

απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες 

εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες 

έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο 

προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής 

οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το 

φορολογικό έτος 2017, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ, έως τα όρια του 

παρακάτω πίνακα: 
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Επίπλέον: 

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ 

χιλιάδες(8.000)ευρώ. 

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή 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 τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε 

χιλιάδες(15.000)ευρώ. 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

(4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων 

(31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. 

Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για 

νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά 

τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη 

σύνθεσή 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 

τους. 
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