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ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με
συνημμένα δικαιολογητικά για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος,
προκειμένου να επανασυνδεθούν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/2020 – ΦΕΚ 3088/Β/24-7-2020 ΚΥΑ.

Δικαιούχοι

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να
πληρούν τα εξής κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω
ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 30.04.2020.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του
δυνητικού δικαιούχου.

Γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από
τη σχετική ΚΥΑ.

Το  ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως
διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω
παροχής.



Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του
ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας και συγκεκριμένα:

1. Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) θα καταβάλλεται το
σύνολο της οφειλής.

2. Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) και έως εννέα
χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) της οφειλής.

3. Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) και έως
δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις
εκατό (50%) της οφειλής.

4. Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) θα
καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν
ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο
αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου στο τηλ. 2521352432
από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ έως 15:00.
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