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Επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά  
του Δήμου Ορχομενού. 

 
 Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα 

(από 9000 €  έως 27000 €) που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

6302/Β/29.12.2021), με την οποία ενεργοποιείται εκ νέου το πρόγραμμα 

«Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, 

δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088). 

Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Ορχομενού, μαζί 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εξετάζονται από την αρμόδια δημοτική 

Υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις. 

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος από οποιοδήποτε πάροχο (ή να 

υπάρχει ειδοποίηση για άμεση διακοπή) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 και 

ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της 

αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από το 

νόμο 4508/2017/Β’ 3088  

 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου 

εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και όχι στους αιτούντες. 

 Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με 

το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 



 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. 

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος είναι: 

 Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 

σύνολο της οφειλής, 

 για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα 

καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής, 

 για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα 

καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και 

 για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ 

το 30 % της οφειλής. 

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, 

υποβάλλονται στο  Δήμο Ορχομενού κατόπιν ραντεβού και επέχουν θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 

στο 22613-51108 (κα. Παππά Μαρία), Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 

έως 14:00. 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


