Αναλστικές πληροφορίες

Οη πξνο εμέηαζε δηθαηνύρνη ηνπ εηδηθνύ βνεζήκαηνο γηα λα ππνβάινπλ αίηεζε
ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Υ.Α. πξέπεη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Α. Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο,
δειαδή έσο θαη ηηο 14/02/2018 λα είλαη απνζπλδεδεκέλνη από ην δίθηπν παξνρήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ.
Β. Η απνζύλδεζε λα έρεη γίλεη ζηελ παξνρή ξεύκαηνο ηεο θύξηαο θαηνηθίαο ηνπ πξνο
εμέηαζε δηθαηνύρνπ.
Γ. Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα
Να έρνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο, κε βάζε ηνπο νξηζκνύο
ηνπο άξζξνπ 2 ηεο Γ.Γ.5νηθ.2961-10/24.1.2017 απόθαζεο «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ
θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθό Δηζόδεκα
Αιιειεγγύεο», εηήζην ζπλνιηθό πξαγκαηηθό (θνξνινγεηέν, απηνηειώο
θνξνινγνύκελν ή εηδηθώο θνξνινγνύκελν ή απαιιαζζόκελν θόξνπ) ή ηεθκαξηό
εηζόδεκα, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηηο ηειεπηαίεο εθθαζαξηζκέλεο δειώζεηο θόξνπ
εηζνδήκαηνο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ γηα ηηο νπνίεο έρεη ιήμεη ε νξηδόκελε από ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ή ε παξαηαζείζα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν πξνζεζκία ππνβνιήο, κε
ηελ επηθύιαμε πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε
εηζνδεκαηηθνύ ή πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ζύλζεζεο λνηθνθπξηνύ θαηά ην
θνξνινγηθό έηνο 2017, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3, έσο ηα όξηα ηνπ
παξαθάησ πίλαθα:

Σφνθεςη νοικοκυριοφ με βάςη τουσ
οριςμοφσ τουσ άρθρου 2 τησ
Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφαςησ
«Καθοριςμόσ των όρων και των
προχποθζςεων εφαρμογήσ του
προγράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα
Αλληλεγγφησ»

Ειςοδηματικό όριο

Μονοπρόςωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελοφμενο από δφο
ενήλικα μζλη ή μονογονεϊκή οικογζνεια με
ζνα ανήλικο μζλοσ

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελοφμενο από δφο
ενήλικα μζλη και ζνα ανήλικο μζλοσ ή
μονογονεϊκή οικογζνεια με δφο ανήλικα
μζλη

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελοφμενο από τρία
ενήλικα μζλη ή δφο ενήλικα και δφο
ανήλικα μζλη ή μονογονεϊκή οικογζνεια με
τρία ανήλικα μζλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελοφμενο από τρία
ενήλικα και ζνα ανήλικο μζλοσ ή δφο
ενήλικα και τρία ανήλικα μζλη ή
μονογονεϊκή οικογζνεια με τζςςερα
ανήλικα μζλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελοφμενο από τζςςερα
ενήλικα μζλη ή δφο ενήλικα και τζςςερα
ανήλικα μζλη ή μονογονεϊκή οικογζνεια με
πζντε ανήλικα μζλη

27.000 ευρώ

Γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε ζύλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε
αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) θαη άλσ ηα παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά όξηα
απμάλνληαη θαηά νθηώ ρηιηάδεο (8.000) επξώ.
Γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε ζύλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα πνπ
έρνπλ αλάγθε κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ, ε νπνία
παξέρεηαη θαη’ νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή ηνπο, ηα παξαπάλσ
εηζνδεκαηηθά όξηα απμάλνληαη θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ.
Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο πξνζηίζεηαη ην πνζό ησλ ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξώ θαη γηα θάζε επηπιένλ αλήιηθν κέινο ην πνζό
ησλ δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (2.250) επξώ, κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ νξίνπ ησλ
ηξηάληα κία ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (31.500) επξώ αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ
κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ. Τν αλώηαην όξην ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ απμάλεηαη θαηά
νθηώ ρηιηάδεο (8.000) επξώ γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε ζύλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη
άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) θαη άλσ θαη θαηά
δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε ζύλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη
θαη άηνκν ή άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθώλ
ζπζθεπώλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη’ νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή ηνπο.
Γ. Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα
– Να έρνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο, κε βάζε ηνπο νξηζκνύο ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο Γ.Γ.5νηθ.2961-10/24.1.2017 απόθαζεο «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη ησλ
πξνϋπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο»,
αθίλεηε πεξηνπζία, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό, κε ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία,
κε βάζε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) πνπ
πξνθύπηεη από ηελ ηειεπηαία εθδνζείζα πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, έσο ην πνζό
ησλ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) επξώ γηα ην κνλνπξόζσπν λνηθνθπξηό,
πξνζαπμαλόκελε θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ γηα θάζε πξόζζεην κέινο
θαη έσο ην αλώηαην όξην ησλ εθαηόλ νγδόληα ρηιηάδσλ (180.000) επξώ.

– Τα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο λα κελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θόξνπ
πνιπηεινύο δηαβίσζεο κε ηελ εμαίξεζε ηεο ππνπεξ. i ηεο πεξηπη. β ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4111/2013 γηα πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη λα κελ δειώλνπλ
δαπάλεο δηαβίσζεο γηα ακνηβέο πιεξσκάησλ ζθαθώλ αλαςπρήο, δίδαθηξα ζε
ηδησηηθά ζρνιεία θαη γηα νηθηαθνύο βνεζνύο, νδεγνύο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη
ινηπό πξνζσπηθό, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εθθαζαξηζκέλεο δειώζεηο θόξνπ
εηζνδήκαηνο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ γηα ηηο νπνίεο έρεη ιήμεη ε νξηδόκελε από ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ή ε παξαηαζείζα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν πξνζεζκία ππνβνιήο.

Κατανομή ειδικού βοηθήματος
Τν ύςνο ηνπ εηδηθνύ βνεζήκαηνο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζό πνπ ζα θαζνξίδεηαη
αλαιόγσο ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο έσο έμη ρηιηάδεο
(6.000) επξώ ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην ζύλνιν ηεο νθεηιήο, γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο
άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ θαη έσο ελλέα ρηιηάδεο (9.000) επξώ ζα
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηεο νθεηιήο, γηα
ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ (9.000) επξώ θαη έσο δώδεθα ρηιηάδεο
(12.000) επξώ ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο νθεηιήο θαη
γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξώ ζα θαηαβάιιεηαη
εθάπαμ ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο νθεηιήο.
Οη θαηαλαισηέο ζα εληάζζνληαη ζε πξόγξακκα δηαθαλνληζκνύ θαη ην
ελαπνκείλαλ πνζό ζα εμνθιείηαη από ηνπο ίδηνπο ζε άηνθεο κεληαίεο δόζεηο. Τν πνζό
θαη ν αξηζκόο ησλ δόζεσλ ζα νξίδνληαη από ηνλ εθάζηνηε Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.

