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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υποβολή αίτησης για επανασύνδεση ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα στο 

Δήμο Εορδαίας. 

 

Ξεκίνησε ξανά στο Δήμο Εορδαίας η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επανασύνδεση 

ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού 

βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 μετά και την έκδοση 

της νέας σχετικής ΚΥΑ, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων. 

Για την ακρίβεια, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αφορά τους πολίτες των οποίων η κύρια 

κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να έχουν  

ληξιπρόθεσμες οφειλές και να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο  μέχρι τις 30/06/2022 και να 

παραμένουν αποσυνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3 με σκοπό 

την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, εφόσον πληρούνται τα χαμηλά εισοδηματικά και 

περιουσιακά κριτήρια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των 

Υπουργικών Αποφάσεων ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821(ΦΕΚ 2567/24-03-2022) κατ’ εξειδίκευση 

του άρθρου 36 «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 

ρεύματος» του Ν. 4508/2017 (200/Α/2017). 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα εξετάζονται από την Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου Εορδαίας. 

 

Προϋποθέσεις: 

Για την υποβολή της αίτησης οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: 



   
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

 

Δήμος Εορδαίας-Γραφείο Τύπου 
 
 

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

οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 

30/06/2022. 

2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη 

σχετική ΚΥΑ. 

 

Δικαιολογητικά – διαδικασία: 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

- Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους 

όλων των μελών του νοικοκυριού 

- Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον 

προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της 

- Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του 

τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού 

- Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού 

-  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

-  Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση 

του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω. 

- Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία  

πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης 

απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του 

νοικοκυριού. 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του 

νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020, απαιτείται η προσκόμιση 

οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου 

έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, 

παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.). 
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Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί 

κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των 

συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια 

του άρθρου 2 και αποφασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. 

Ο Δήμος Εορδαίας είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί ανά μήνα τις αποφάσεις στην 

Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο Εορδαίας. Η αρμόδια Δημοτική υπηρεσία προβαίνει  

στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Επικοινωνεί  με την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε προκειμένου να διαπιστώσει ότι η παροχή 

είναι αποσυνδεδεμένη. 

2. Εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, αξιολογεί την πραγματική οικονομική και 

περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων. 

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε, ο οποίος έχει 

ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, 

απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι 

οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. 

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης. 

 

Κριτήρια: 

Ταυτόχρονα θα ισχύσουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 

2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017: 

Εισοδηματικά κριτήρια (Σύνθεση νοικοκυριού - Εισοδηματικό όριο): 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ. 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο 

μέλος 13.500 ευρώ. 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή 

οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ. 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ. 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία 

ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ. 
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Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 

ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 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. 

 

Περιουσιακά κριτήρια: 

• Νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία με συνολική φορολογητέα αξία έως 120.000 ευρώ, 

προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος έως το ανώτατο όριο των 

180.000 ευρώ. 

• Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό 

εξέταση δικαιούχου. 

 

2. Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της 

συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και 

εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων 

ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Εορδαίας  25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα 

(Γραφείο 4), για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο 

τηλέφωνο 2463350104 και στο email amanatidis@ptolemaida.gr. 

 


