ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Χαλκηδόνος προς ενημέρωση των δημοτών του σχετικά με το
Κοινωνικό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η., παραθέτει τις παρακάτω πληροφορίες:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας
κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του
δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο
4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης
που
ορίζονται
για
κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh, 1.700 kWh ή 2.000 kWh).
Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε
για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση
τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων
ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε
κατηγορία δικαιούχου.
Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει
καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που
προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, για το τμήμα της
υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τη μέση
τετραμηνιαία κατανάλωση, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού
τιμολογίου του Προμηθευτή.
Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του
νυχτερινού τιμολογίου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται
έκπτωση έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ , στο σύνολο της
τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000 στις
περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω
από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε

ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Τετραμηνιαία κατανάλωση
ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh
• Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα: Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα
και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€
προσαυξημένο κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί
με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και με τετραμηνιαία κατανάλωση
ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται
έκπτωση έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ , στο σύνολο της
τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:
• Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000 τις
περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω
από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε
ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα (Δεν συνυπολογίζεται τυχόν
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που
προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας. Στην περίπτωση ανέργων συζύγων, τα
παραπάνω εφαρμόζονται και για τους δυο συζύγους). Τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh.
• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα
βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο
κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό
κάτω από 3.100 κατοίκους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh 1.700 kWh.
• Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης: Άτομα που έχει ανάγκη
μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν
προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης,
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ και με
τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 kWh. Η έκπτωση θα
αφορά στις πρώτες 2.000 kWh και οι καταναλώσεις, πέραν των 2.000kWh, θα
τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην συνολική
κατανάλωση, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται στο
διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για
ένταξη από την αρχή του επόμενου έτους. Μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις
και μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, αλλά η ένταξη θα γίνεται για

το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των
στοιχείων.
Διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους οι οποίοι εντάχθηκαν στους
Ευάλωτους Πελάτες για ένα έτος, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε
μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, η ένταξή τους ισχύει και για
το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην
περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής τους
αίτησης, τότε απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα,
εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ.
Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τα κριτήρια, τότε θα
διαγράφονται από το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.
Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι της κατηγορίας «Άτομα που χρήζουν
μηχανικής υποστήριξης», οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση κάθε
χρόνο.
ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται :
ηλεκτρονικά,
μέσω
της
ιστοσελίδας
του
ΔΕΔΔΗΕ
- τηλεφωνικά στο 11 770, Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ. - 7 μ.μ.
- μέσω ΚΕΠ
* Χρέωση : μία αστική μονάδα/λεπτό ομιλίας, για κλήσεις από σταθερό.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

