ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Ευάλωτοι Πελάτες
Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) Απόφαση τόυ Υπόυργείόυ
Περίβαλλόντός, Ενεργείας καί Κλίματίκης Αλλαγης, πόυ εκδόθηκε κατ’ εξόυσίόδότηση τόυ Νόμόυ
4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), καθόρίστηκαν τα κρίτηρία, όί πρόυπόθεσείς καί η δίαδίκασία ενταξης
ενός Πελατη ηλεκτρίκης ενεργείας στό Μητρώό τών Ευαλώτών Πελατών γία την εφαρμόγη τών δίαταξεών
τόυ Κεφαλαίόυ 6 τόυ Κώδίκα Πρόμηθείας Ηλεκτρίκης Ενεργείας σε Πελατες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013).
Στό Μητρώό τών Ευαλώτών Πελατών εντασσόνταί Οίκίακόί Πελατες ηλεκτρίκης ενεργείας καί μόνό γία την
καταναλώση ηλεκτρίκης ενεργείας της κυρίας κατόίκίας τόυς, εφόσόν είναί ατόμα χαμηλόυ είσόδηματός,
τρίτεκνόί, πόλυτεκνόί, μακρόχρόνία ανεργόί, ατόμα με αναπηρία, ατόμα πόυ χρηζόυν μηχανίκης
υπόστηρίξης καί υπερηλίκες, με βαση συγκεκρίμενα είσόδηματίκα κρίτηρία καί όρία τετραμηνίαίας
καταναλώσης ηλεκτρίκης ενεργείας γία καθε κατηγόρία.
Στόυς Ευαλώτόυς Πελατες παρεχόνταί από όλόυς τόυς πρόμηθευτες ηλεκτρίκης ενεργείας είδίκα μετρα
πρόστασίας, όπώς είναί πρόθεσμία εξόφλησης Λόγαρίασμών Καταναλώσης τόυλαχίστόν σαραντα ημερών,
δυνατότητα τμηματίκης καί ατόκης εξόφλησης Λόγαρίασμών Καταναλώσης, αναστόλη της δυνατότητας
τόυ πρόμηθευτη να δώσεί εντόλη απενεργόπόίησης μετρητη (δίακόπης ρευματός) λόγώ ληξίπρό θεσμών
όφείλών κατα την χείμερίνη περίόδό (Νόεμβρίό εώς Μαρτίό) καί κατα τη θερίνη περίόδό (Ιόυλίό καί
Αυγόυστό), καθώς καί αυστηρότερες πρόυπόθεσείς γία την καταγγελία της συμβασης πρόμηθείας εκ μερόυς
τόυ πρόμηθευτη.
Σε περίπτώση πόυ τόσό η τετραμηνίαία καταναλώση ηλεκτρίκης ενεργείας Ευαλώτόυ Πελατη, όσό καί η
μεση τετραμηνίαία καταναλώση τόυ σε ετησία κυλίόμενη βαση υπερβόυν τα όρία καταναλώσης της
κατηγόρίας τόυ, παυόυν να εφαρμόζόνταί γία τό συγκεκρίμενό τετραμηνό τα παραπανώ μετρα πρόστασίας.
Αίτησείς γία ενταξη στό Μητρώό Ευαλώτών Πελατών υπόβαλλόνταί στό δίαστημα από την 1η Οκτώβρίόυ
εώς τη 15ηΔεκεμβρίόυ εκαστόυ ετόυς, γία ενταξη από την αρχη τόυ επόμενόυ ετόυς. Μπόρόυν να
υπόβαλλόνταί αίτησείς καί μετα την παρελευση αυτόυ τόυ δίαστηματός, αλλα η ενταξη θα γίνεταί γία τό
υπόλόίπό δίαστημα τόυ ετόυς μετα την όλόκληρώση τόυ ελεγχόυ τών στόίχείών.
Είδίκα γία τό ετός 2013 αίτησείς υπόβαλλόνταί εώς την 15η Ιόυλίόυ 2013, ενώ όί Πελατες πόυ εχόυν
ενταχθεί στό Κόίνώνίκό Οίκίακό Τίμόλόγίό εντασσόνταί αυτόματα στόυς Ευαλώτόυς Πελατες χώρίς να
υπόβαλόυν σχετίκη αίτηση. Μεσώ της ίστόσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπόρόυν να υπόβαλλόυν αίτηση γία
ενταξη στό Μητρώό τών Ευαλώτών Πελατών όλόί όί δίκαίόυχόί καταναλώτες, ανεξαρτητώς τόυ
Πρόμηθευτη Ηλεκτρίκης Ενεργείας πόυ εχόυν επίλεξεί.
Δίευκρίνίζεταί ότί γία τόυς δίκαίόυχόυς όί όπόίόί ενταχθηκαν στόυς Ευαλώτόυς Πελατες γία ενα ετός,
εφόσόν δεν εχεί υπαρξεί όπόίαδηπότε μεταβόλη στα στόίχεία της αρχίκης τόυς αίτησης, η ενταξη τόυς ίσχυεί
καί γία τό επόμενό ετός, χώρίς να απαίτείταί η υπόβόλη νεας αίτησης. Στην περίπτώση όμώς πόυ εχεί
μεταβληθεί καπόίό από τα στόίχεία της αρχίκης τόυς αίτησης, τότε απαίτείταί υπόχρεώτίκα η υπόβόλη νεας
αίτησης. Επίπρόσθετα, εαν κατα τόν ελεγχό τών στόίχείών μεσώ τών αρμόδίών φόρεών (Υπ. Οίκόνόμίκών,
ΟΑΕΔ) απόδείχθεί ότί δεν πληρόυν τα κρίτηρία, τότε θα δίαγραφόνταί από τό Μητρώό τών Ευαλώτών
Πελατών.
Εξαίρεση απότελόυν όί δίκαίόυχόί της κατηγόρίας «Άτόμα πόυ χρηζόυν μηχανίκης υπόστηρίξης», όί όπόίόί
υπόχρεόυνταί να υπόβαλόυν αίτηση καθε χρόνό.
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Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις
Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα
Άτόμα πόυ εχόυν ετησίό συνόλίκό όίκόγενείακό φόρόλόγόυμενό πραγματίκό η τεκμαρτό είσόδημα,
εκκαθαρίσμενό κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης όίκόνόμίκό ετός, μίκρότερό από 12.000 ευρώ, χώρίς
τίς εκαστότε πρόβλεπόμενες μείώσείς είσόδηματός, πρόσαυξανόμενό κατα 6.000 ευρώ στίς περίπτώσείς
όπόυ ό δίκαίόυχός κατόίκεί μόνίμα σε νησί με πληθυσμό κατώ από 3.100 κατόίκόυς. Τό όρίό αυτό
πρόσαυξανεταί κατα 3.000 ευρώ γία καθε ενα από τα δυό πρώτα πρόστατευόμενα τεκνα, όπώς αυτα
όρίζόνταί από τόν Κώδίκα Φόρόλόγίας Είσόδηματός. Τετραμηνίαία καταναλώση ημερας 200 kWh - 1.500
kWh.

Τρίτεκνοι
Είναί γόνείς με τρία πρόστατευόμενα τεκνα, όπώς πρόκυπτεί από την εκκαθαρίσμενη φόρόλόγίκη δηλώση
τόυς κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης ετός καί εχόυν ετησίό όίκόγενείακό φόρόλόγόυμενό
πραγματίκό η τεκμαρτό είσόδημα, εκκαθαρίσμενό κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης όίκόνόμίκό ετός,
μίκρότερό από 23.500 ευρώ, χώρίς τίς εκαστότε πρόβλεπόμενες μείώσείς είσόδηματός, πρόσαυξανόμενό
κατα 6.000 ευρώ στίς περίπτώσείς όπόυ ό δίκαίόυχός κατόίκεί μόνίμα σε νησί με πληθυσμό κατώ από 3.100
κατόίκόυς. Γόνείς με περίσσότερα από τρία πρόστατευόμενα τεκνα, όπώς πρόκυπτεί από την
εκκαθαρίσμενη φόρόλόγίκη δηλώση τόυς κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης ετόυς, εντασσόνταί
κατόπίν αίτησης τόυς, στην κατηγόρία αυτη, εφόσόν πληρόυν τίς λόίπες πρόυπόθεσείς ενταξης. Στην
περίπτώση αυτη η εναρξη εφαρμόγης τόυ Κόίνώνίκόυ Οίκίακόυ Τίμόλόγίόυ, γίνεταί αμεσώς μετα την
δίακόπη χόρηγησης τίμόλόγίόυ πόλυτεκνόυ, εφόσόν η αίτηση υπόβληθεί δεκαπεντε (15) μερες πρίν από την
ενηλίκίώση τόυ τεταρτόυ τεκνόυ. Ο Πρόμηθευτης ενημερώνεί τόυς δίκαίόυχόυς της κατηγόρίας αυτης γία
τη δίακόπη παρόχης τίμόλόγίόυ πόλυτεκνών στόν εκκαθαρίστίκό λόγαρίασμό πόυ εκδίδεταί τόυλαχίστόν
δυό (2) μηνες πρίν από την ενηλίκίώση τόυ τεταρτόυ τεκνόυ καί τη δίακόπη χόρηγησης τίμόλόγίόυ
πόλυτεκνών. Τετραμηνίαία καταναλώση ημερας 200 kWh - 1.700 kWh.

Μακροχρόνια Άνεργοι
Είναί ανεργόί την 30η Νόεμβρίόυ τόυ πρόηγόυμενόυ τόυ ετόυς ενταξης ετόυς γία συνεχες χρόνίκό δίαστημα
μεγαλυτερό τών εξί (6) μηνών καί εχόυν ετησίό συνόλίκό όίκόγενείακό φόρόλόγόυμενό πραγματίκό η
τεκμαρτό είσόδημα, εκκαθαρίσμενό κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης όίκόνόμίκό ετός, μίκρότερό
από 12.000 ευρώ, χώρίς τίς εκαστότε πρόβλεπόμενες μείώσείς είσόδηματός, πρόσαυξανόμενό κατα 6.000
ευρώ στίς περίπτώσείς όπόυ ό δίκαίόυχός κατόίκεί μόνίμα σε νησί με πληθυσμό κατώ από 3.100 κατόίκόυς.
Τό όρίό αυτό πρόσαυξανεταί κατα 3.000 ευρώ γία καθε ενα από τα δυό πρώτα πρόστατευόμενα τεκνα, όπώς
αυτα όρίζόνταί από τόν Κώδίκα Φόρόλόγίας Είσόδηματός. Στό παραπανώ φόρόλόγόυμενό είσόδημα δεν
λαμβανεταί υπόψη τό είσόδημα από μίσθώτες υπηρεσίες τόυ ανεργόυ πόυ τυχόν συμπερίλαμβανεταί στην
παραπανώ δηλώση τόυ καί αφόρα την περίόδό πόυ πρόηγηθηκε της περίόδόυ ανεργίας τόυ.
Στην περίπτώση κατα την όπόία καί όί δυό συζυγόί είναί ανεργόί γία συνεχες χρόνίκό δίαστημα μεγαλυτερό
τών εξί (6) μηνών, γία τόν υπόλόγίσμό τόυ φόρόλόγόυμενόυ όίκόγενείακόυ είσόδηματός, η τυχόν αφαίρεση
είσόδηματών από μίσθώτες υπηρεσίες πόυ συμπερίλαμβανόνταί στην παραπανώ δηλώση αφόρα καί στόυς
δυό ανεργόυς. Τετραμηνίαία καταναλώση ημερας 200 kWh - 1.500 kWh.
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Άτομα με Αναπηρία
Είναί ατόμα με αναπηρία εξηντα επτα τόίς εκατό (67%) καί ανώ η τόυς βαρυνόυν πρόστατευόμενα μελη με
αναπηρία εξηντα επτα τόίς εκατό (67%) καί ανώ, όπώς πρόκυπτεί από την εκκαθαρίσμενη φόρόλόγίκη
δηλώση τόυς κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης ετός καί εχόυν ετησίό όίκόγενείακό φόρόλόγόυμενό
πραγματίκό η τεκμαρτό είσόδημα, εκκαθαρίσμενό κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης όίκόνόμίκό ετός,
μίκρότερό από τό όρίό πόυ ίσχυεί γία την παραπανώ κατηγόρία τών τρίτεκνών, χώρίς τίς εκαστότε
πρόβλεπόμενες μείώσείς είσόδηματός. Τετραμηνίαία καταναλώση ημερας 200 kWh - 1.700 kWh.

Άτομα Που Χρήζουν Μηχανικής Υποστήριξης
Είναί ατόμα, πόυ εχόυν αναγκη μηχανίκης υπόστηρίξης με χρηση ίατρίκών συσκευών, η όπόία παρεχεταί
κατ’ όίκόν καί η όπόία είναί απαραίτητη γία τη ζώη τόυς η τόυς βαρυνόυν πρόστατευόμενα μελη, πόυ εχόυν
αναγκη μηχανίκης υπόστηρίξης με χρηση ίατρίκών συσκευών, η όπόία παρεχεταί κατ’ όίκόν καί η όπόία είναί
απαραίτητη γία τη ζώη τόυς, καί εχόυν ετησίό όίκόγενείακό φόρόλόγόυμενό πραγματίκό η τεκμαρτό
είσόδημα, εκκαθαρίσμενό κατα τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς ενταξης όίκόνόμίκό ετός, μίκρότερό από 30.000
ευρώ, χώρίς τίς εκαστότε πρόβλεπόμενες μείώσείς είσόδηματός. Τετραμηνίαία καταναλώση ημερας 200
kWh – 2.000 kWh.

Υπερήλικες
Άτόμα πόυ εχόυν συμπληρώσεί τό 70ό ετός ηλίκίας, εφόσόν δεν συνόίκόυν με αλλό πρόσώπό πόυ δεν εχεί
συμπληρώσεί αυτό τό όρίό ηλίκίας, με ετησίό όίκόγενείακό είσόδημα μίκρότερό από τό πόσό τών 25.000€,
πρόσαυξανόμενό κατα 50% στίς περίπτώσείς όπόυ ό δίκαίόυχός κατόίκεί μόνίμα σε νησί με πληθυσμό κατώ
από 3.100 κατόίκόυς καί με τετραμηνίαία καταναλώση ημερας 200 kWh – 2.000 kWh.

Πολύτεκνοι
Άτόμα με περίσσότερα από τρία πρόστατευόμενα τεκνα καί ετησίό όίκόγενείακό είσόδημα μίκρότερό από
τό πόσό τών 26.500€, πρόσαυξανόμενό κατα 50% στίς περίπτώσείς όπόυ ό δίκαίόυχός κατόίκεί μόνίμα σε
νησί με πληθυσμό κατώ από 3.100 κατόίκόυς. Τό όρίό είσόδηματός πρόσαυξανεταί κατα 3.000€ γία καθενα
από τα πεμπτό καί εκτό πρόστατευόμενα τεκνα καί κατα 1.500€ γία καθενα πρόστατευόμενό τεκνό περαν
τόυ εκτόυ. Τό όρίό τετραμηνίαίας καταναλώσης ημερας είναί 200 kWh – 2.500 kWh.

Προϋποθέσεις Εφαρμογής
1.Η καταναλώση αφόρα σε καλυψη αναγκών της κυρίας κατόίκίας τόυ/της δίκαίόυχόυ.
2.Η παρόχη ρευματός είναί στό όνόμα τόυ/της δίκαίόυχόυ η τόυ/της συζυγόυ.
3.Η καταναλώση είναί μεγαλυτερη η ίση με 200 kWh ανα τετραμηνό.
4.Η συνόλίκη τετραμηνίαία καταναλώση δεν υπερβαίνεί τα όρία καταναλώσης πόυ όρίζόνταί γία καθε
κατηγόρία δίκαίόυχόυ. Στα όρία καταναλώσης δεν λαμβανόνταί υπόψη όί καταναλώσείς τόυ νυχτερίνόυ
τίμόλόγίόυ. Εαν υπαρχεί υπερβαση τών τετραμηνίαίών αυτών όρίών καταναλώσης τότε γία τό
συγκεκρίμενό τετραμηνό δεν εφαρμόζεταί τό ΚΟΤ όυτε τα είδίκα μετρα πρόστασίας τών Ευαλώτών
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Πελατών, εφόσόν η μεση τετραμηνίαία καταναλώση σε ετησία κυλίόμενη βαση, βασεί καταμετρημενών
ενδείξεών, υπερβαίνεί τα όρία καταναλώσης πόυ πρόβλεπόνταί γία καθε κατηγόρία δίκαίόυχόυ.
Εφόσόν η μεση τετραμηνίαία καταναλώση σε ετησία κυλίόμενη βαση, βασεί καταμετρημενών ενδείξεών, δεν
υπερβαίνεί τα όρία καταναλώσης πόυ πρόβλεπόνταί γία καθε κατηγόρία δίκαίόυχόυ, παρεχόνταί τα είδίκα
μετρα πρόστασίας τών Ευαλώτών Πελατών καί εφαρμόζεταί τό ΚΟΤ γία τό τμημα της τετραμηνίαίας
καταναλώσης εώς τό όρίό καταναλώσης, ενώ γία τό τμημα της υπερβαλλόυσας τετραμηνίαίας καταναλώσης
ίσχυόυν όί τίμες τόυ εκαστότε ίσχυόντός όίκίακόυ τίμόλόγίόυ τόυ Πρόμηθευτη πόυ αντίστόίχόυν στη
συνόλίκη καταναλώση τόυ.
Είδίκα γία τόυς δίκαίόυχόυς της κατηγόρίας «Άτόμα πόυ χρηζόυν μηχανίκης υπόστηρίξης», σε περίπτώση
υπερβασης τόυ όρίόυ τών 2.000 kWh, τό ΚΟΤ εφαρμόζεταί γία τό τμημα της τετραμηνίαίας καταναλώσης
εώς 2.000 KWh ενώ γία τό τμημα της τετραμηνίαίας καταναλώσης από 2.001 kWh καί ανώ ίσχυόυν όί τίμες
τόυ εκαστότε ίσχυόντός όίκίακόυ τίμόλόγίόυ τόυ Πρόμηθευτη, πόυ αντίστόίχόυν στη συνόλίκη καταναλώση
τόυ.

Απαραίτητα Στοιχεία Για Την Υποβολή Αίτησης Του Δικαιούχου
1. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων κατά την υποβολή της αίτησης χρειάζεται:
✓
✓

Ο Κώδίκός Ηλεκτρόνίκής Πληρώμής, όπώς αναγράφεταί στό λόγαρίασμό
Τα στόίχεία της αστυνόμίκής τόυς ταυτότητας καί τό ΑΦΜ τόυς
(καί τόυ/της συζύγόυ εφόσόν είναί έγγαμόί)

2. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτείται επιπλέον να
δηλώνεται:
✓ ό αρίθμός ΑΜΚΑ τόυ δίκαίόύχόυ, καθώς καί ό αρίθμός ΑΜΚΑ τόυ πρόσώπόυ πόυ χρήζεί
μηχανίκής υπόστήρίξης, εφόσόν είναί άλλό πρόσώπό από τόν δίκαίόύχό.
✓ ό ασφαλίστίκός τόυς φόρέας
✓ ό αρίθμός πρώτόκόλλόυ βεβαίώσης τόυ κρατίκόύ ασφαλίστίκόύ φόρέα, στόν όπόίό
υπάγεταί ό ασθενής, με την όπόία πίστόπόίείταί η ανάγκη κατ’ όίκόν χρήσης συσκευής
μηχανίκής υπόστήρίξης απαραίτητης γία τη ζώή τόυ ασθενόύς. Στην περίπτώση πόυ ό
ασθενής είναί ανασφάλίστός, τόν αρίθμό πρώτόκόλλόυ βεβαίώσης αντίστόίχόυ
περίεχόμένόυ από κρατίκό νόσόκόμείό.
✓ ότί έχόυν στην κατόχή τόυς την ανώτέρώ βεβαίώση. Οί δίκαίόύχόί όφείλόυν να δίατηρόύν
τό πρώτότυπό της σχετίκής βεβαίώσης γία όσό δίάστημα είναί ενταγμένόί στό ΚΟΤ καί
στόυς Ευάλώτόυς Πελάτες καί να την πρόσκόμίζόυν σε περίπτώση σχετίκόύ ελέγχόυ. Η
ύπαρξη καί η ακρίβεία τόυ περίεχόμένόυ της βεβαίώσης καί η ακρίβεία τών στόίχείών της
υπεύθυνης δήλώσης μπόρεί να ελεγχθεί από τίς αρμόδίες υπηρεσίες με βάση τό αρχείό
άλλών υπηρεσίών.
3. Στην περίπτωση των υπερηλίκων (ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας)
απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται:
✓
✓

ό αρίθμός ΑΜΚΑ τόυ δίκαίόύχόυ καί ό ΑΜΚΑ όλών τών συνόίκόύντών με αυτόν.
ότί δεν συνόίκόύν με άλλό πρόσώπό τό όπόίό δεν έχεί συμπληρώσεί τό ώς άνώ όρίό ηλίκίας.
Τρόποι Υποβολής Αίτησης

Οί αίτησείς γία ενταξη στό Μητρώό Ευαλώτών Πελατών υπόβαλλόνταί ηλεκτρόνίκα ΕΔΩ.
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