
 

 

  

Α Ι Σ Η  Η – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986 και άπθπο 3 παπ. 3 Ν.2690/1999) 

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : «ΠΑΡΟΥΗ ΔΦΑΠΑΞ ΔΙΓΙΚΟΤ ΒΟΗΘΗΜΑΣΟ» (ΦΔΚ 6302Β/2021) 

Ππορ(1): * 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Δπώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Γειη. Ταπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Τόπνο Γέλλεζεο:  

Τόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΤΚ:  

Τει:  Fax:  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Ταρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(4)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 

 Επιθςμώ να εξετάσετε το αίτημα μος για ρνξήγεζε ηνπ εθάπαμ εηδηθνύ βνεζήκαηνο επαλαζύλδεζεο 

παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο κύπιαρ κατοικίαρ κνπ ην νπνίν έρεη δηαθνπεί μέσπι ………. 
Σπλεκκέλα ππνβάιιω ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ωο δηθαηνύρνπ θαζώο θαη όιωλ ηωλ κειώλ πνπ 

ζπλνηθνύλ καδί κνπ. 

 

                                                                                                                                             ..../…./20… 

 
                                                                                                                                                                                                  Ο-Η  Γει. 
 

   
                                                                                                                                (Υπνγξαθή)  

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο-ππεύζπλεο 
δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
(5)εμνπζηνδνηώ ηελ ππεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ.)γηα ηε δηεθπεξαίσζε 
ηεο ππόζεζεο κνπ. 

(6)ε εθαπμογή ηος εςπωπαϊκού κανονιζμού  GDPR 2016/679 για ηην πποζηαζία ηων πποζωπικών 
δεδομένων δηλώνω όηι παπέσω ηη ζςγκαηάθεζή μος ειδικώρ και ελεςθέπωρ για ηη ζςλλογή, ηήπηζη ζε 
απσείο και επεξεπγαζία ηων πποζωπικών μος δεδομένων, ηα οποία δηλώνονηαι με ηο παπόν, ζύμθωνα με 
ηιρ διαηάξειρ ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ, πποκειμένος να διεκπεπαιωθεί η παπούζα αίηηζη. Έσω δικαίωμα να 
ανακαλέζω οποηεδήποηε ηη ζςγκαηάθεζή μος, σωπίρ να θίγεηαι η νομιμόηηηα ηηρ επεξεπγαζίαρ πος 
βαζίζηηκε ζε αςηήν, μέσπι και ηην ανάκληζή ηηρ. 
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ΕΙΟΔΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

γηα  εθάπαμ εηδηθφ βνήζεκα γηα ηελ επαλαζχλδεζε παξνρψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

Α.  Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 

Να έρνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπο άξζξνπ 2 ηεο 

Γ13/νηθ./33475/1935/2018 απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο» (Β’ 2281), φπσο ηζρχεη, 

εηήζην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ (θνξνινγεηέν, απηνηειψο θνξνινγνχκελν ή εηδηθψο 

θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν θφξνπ) ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηηο ηειεπηαίεο εθθαζαξηζκέλεο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα ηηο 

νπνίεο έρεη ιήμεη ε νξηδφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ε παξαηαζείζα κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν πξνζεζκία ππνβνιήο, κε ηελ επηθχιαμε πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηαβνιήο 

νπνηνπδήπνηε εηζνδεκαηηθνχ ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ζχλζεζεο λνηθνθπξηνχ, φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3, έσο ηα φξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Σχλζεζε λνηθνθπξηνχ κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπο άξζξνπ 2 ηεο Γ13/νηθ./33475/1935/2018 

απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο» (Β’ 2281), φπσο ηζρχεη Δηζνδεκαηηθφ φξην 

 Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ9.000 επξψ 

 Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε έλα 

αλήιηθν κέινο13.500 επξψ 

 Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα κέιε θαη έλα αλήιηθν κέινο ή κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα κε δχν αλήιηθα κέιε 15.750 επξψ 

 Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα κέιε ή δχν ελήιηθα θαη δχν αλήιηθα κέιε ή 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηξία αλήιηθα κέιε18.000 επξψ 

 Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα θαη έλα αλήιηθν κέινο ή δχν ελήιηθα θαη 

ηξία αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηέζζεξα αλήιηθα κέιε24.750 επξψ 

 Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα ελήιηθα κέιε ή δχν ελήιηθα θαη ηέζζεξα 

αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε πέληε αλήιηθα κέιε27.000 επξψ 

Γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε 

κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη’ νίθνλ θαη είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δσή ηνπο, ηα παξαπάλσ εηζνδεκαηηθά φξηα απμάλνληαη θαηά δεθαπέληε 

ρηιηάδεο (15.000) επξψ. 

Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο πξνζηίζεηαη ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

(4.500) επξψ θαη γηα θάζε επηπιένλ αλήιηθν κέινο ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

πελήληα (2.250) επξψ, κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ νξίνπ ησλ ηξηάληα κία ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

(31.500) επξψ αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Τν αλψηαην φξην ηνπ 

παξαπάλσ εδαθίνπ απμάλεηαη θαηά νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε 

ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη 

άλσ θαη θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα λνηθνθπξηφ πνπ ζηε ζχλζεζή ηνπ 

πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη’ νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή ηνπο. 

 

Β. Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα 

Να έρνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπο άξζξνπ 2 ηεο 

Γ13/νηθ./33475/1935/2018 απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο» (Β’ 2281), φπσο ηζρχεη, 
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αθίλεηε πεξηνπζία, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, κε ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία, κε βάζε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηειεπηαία εθδνζείζα πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, έσο ην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ 

(120.000) επξψ γηα ην κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, πξνζαπμαλφκελε θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο 

(15.000) επξψ γηα θάζε πξφζζεην κέινο θαη έσο ην αλψηαην φξην ησλ εθαηφλ νγδφληα 

ρηιηάδσλ (180.000) επξψ. 

Τα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο λα κελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θφξνπ πνιπηεινχο 

δηαβίσζεο κε ηελ εμαίξεζε ηεο ππνπεξ. i ηεο πεξηπη. β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

λ. 4111/2013 γηα πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη λα κελ δειψλνπλ δαπάλεο δηαβίσζεο γηα ακνηβέο 

πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, δίδαθηξα ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, 

νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο 

εθθαζαξηζκέλεο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα ηηο νπνίεο έρεη 

ιήμεη ε νξηδφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ε παξαηαζείζα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

πξνζεζκία ππνβνιήο. 

 



   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 

861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδε-

ση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του 

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

τοδότηση του ειδικού λογαριασμού για την επα-

νασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που 

έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 

(Α’ 200).

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδει-

οδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση 
στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση 
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 200).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 8 του εξηκοστού 
πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021«Κύρωση της από 
26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 
3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της 
από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελλη-
νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημά-
των της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19» (Α’ 181), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 189 
του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 215).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 22 του άρθρου 
19 αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’  160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες, που εκδόθηκε με την από 29-3-2013 (Β’ 832) 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.7.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για 
την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυ-
νάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088).

15. Την υπ’ αρ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)
Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρι-
σης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμη-
θευτών Δικτύου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(Β΄ 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Δια-
χείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση δια-
τάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β΄ 103/2012) 
και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(Β΄ 104/2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» 
(Β’ 2773).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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80251
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16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119401/1977/ 
14.12.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με θέμα: «Σχέδιο Κοινής 
Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 
του ν. 4508/2017» (Β’ 3088)» - Επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό».

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119440/2708/2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους (Α) 
5.248.251,65 €, η οποία θα καλυφθεί από τα ταμειακά δια-
θέσιμα του Εδικού Λογαριασμού Επανασύνδεσης Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, (Β) 137.644,00 €,  η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες διαθέσιμες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό έτους 2021 του ΥΠΕΝ (Ε.Φ. 1031-
204-0000000, ΑΛΕ 2260989001 και (Γ) 8.636.971,51 €, η 
οποία θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης», με χρηματοδότηση από μέ-
ρος των εσόδων εκ πλειστηριασμών δικαίωμα των εκπο-
μπών αερίου θερμοκηπίου (υποπερ. στ της περ. Α.2.1 της 
παρ. Α.2 του άρθρου 25 του ν. 3468/ 2006, Α’ 129) και όχι 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/
861/ 14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό 
βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» 
(Β΄3088), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
To πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 αντι-

καθίστανται ως εξής:
«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήμα-

τος για να υποβάλουν αίτηση στoν κατά τόπον αρμόδιο 
Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 
31.12.2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022 και να παραμένουν 
αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας του άρθρου 3.»

Άρθρο 2
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον αρμόδιο κατά τόπο 
Δήμο της χώρας. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία προβαί-
νει στις παρακάτω ενέργειες:

i. Επικοινωνεί με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προκειμένου να 
διαπιστώσει ότι η παροχή είναι αποσυνδεδεμένη. Το πα-
ραπάνω μπορεί να διαπιστώνεται και ηλεκτρονικά μέσω 
κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

ii. Εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, αξιολογεί την 
πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των 
αιτούντων και εφόσον πληρείται το σύνολο των προϋ-

ποθέσεων, δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδε-
ση των ευπαθών καταναλωτών. Οι ανωτέρω αιτήσεις 
δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, μέσω του 
διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του 
ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

(α) Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το 
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αί-
τηση προς τον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο, η οποία επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα 
δηλωθέντα στοιχεία. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται 
από τους καταναλωτές προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά,:

αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) 
του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του 
νοικοκυριού,

αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών 
του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση 
υποβολής της,

αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου ει-
σοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογι-
κού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου 
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
αστ) 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,

αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού 
Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ 
οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραί-
τητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται 
στην σύνθεση του νοικοκυριού.

αη) αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή πε-
ριουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει 
μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση 
με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως κατα-
στάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών 
του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρε-
άς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, 
μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχεί-
ων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επι-
σκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των 
συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, 
ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και απο-
φασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων είναι υποχρεωμένες 
να κοινοποιούν ανά μήνα τις αποφάσεις στη Διεύθυνση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.
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(β) Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, η αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου ενημερώνει τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε., προκειμένου 
να αναζητήσει τον τελευταίο Προμηθευτή, που εκπρο-
σωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμ-
βασης ή πριν από την αποκοπή της παροχής του του από 
το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο ως άνω Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, διε-
νεργεί έλεγχο όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
για ηλεκτρική ενέργεια των ευπαθών καταναλωτών και 
καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος 
του ποσού του ειδικού βοηθήματος.

Στην περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές προς τη 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ο έλεγχος των οικονομικών αυτών 
στοιχείων διενεργείται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., οπότε 
και η οφειλή αθροίζεται και εξοφλείται αναλογικά κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

γ) Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται 
για την επανασύνδεση τους γίνεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.

δ) Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται 
από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε., η οποία έχει ορισθεί ως διαχει-
ριστής 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 Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνε-
ται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα 
προωθείται στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. 

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

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

1. O ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση πα-
ροχών ηλεκτρικού ρεύματος, που έχει συσταθεί με το 
άρθρο 36 του ν. 4508/2017, χρηματοδοτείται από τον 
ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», 
με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000 €).

Η χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης» θα προέλθει από μέρος των 
εσόδων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιω-
μάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την 
υποπερ. στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 
του ν. 3468/2006 και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ως διαχειριστής του ειδικού λογαρια-
σμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», 
αποδίδει το ποσό της παρ. 2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. μέχρι 
την 31.12.2021»

Άρθρο 4
Οι Επιτροπές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/
14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό 
βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017», 
συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία της επανασύνδεσης των ευπαθών 
καταναλωτών, των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί 
πριν τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02063022912210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,



 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 
   Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση 

παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρ-

θρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 474) όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδει-

οδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση 
στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση 
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 200), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α’121).

7. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β’ 2901)

8. Tην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά» (Β’ 3107).

9. Την υπ’ αρ. 340/2019/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (B’ 3051).

10. Την υπ’ αρ. 339/2019/18.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (B’ 3051).

11. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες, που εκδόθηκε με την από 29-3-2013 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής (Β’ 832).

12. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρ-
μογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» 
(Β’ 474), όπως ισχύει.

13. Την υπ’ αρ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)
Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευ-
τών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 
Β 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχεί-
ρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση δια-
τάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 103/2012) 
και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(Β’ 104/2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν»
(Β’ 2773).

14. Το από 23/06/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
της Γενικής Δ/νσης Ενέργειας προς τη Γενική Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με θέμα: «Σχέ-
διο Κοινής Απόφασης με θέμα: «Εφάπαξ ειδικό βο-
ήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρι-
κού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/
2017 (Β’ 474), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» - Επι-
πτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό» (Υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/59427/704/23-06-2020).

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/60038/1516/
24-06-2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε τρία εκατ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες ευρώ. (Ε.Φ. 1031-204-0000000 ΑΛΕ 2260989001 για το οικονομικό έτος 2020), 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, τη διαδικασία, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες 
ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, τους συμπράττοντες φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ύψος και την κατανομή του ποσού του ειδικού βοηθήματος, τον τρόπο και χρόνο 
καταβολής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 
200) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως ισχύει, 
που αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι 
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Άρθρο 2
Κριτήρια για την υποβολή αίτησης

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 3 
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 
τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
Γ. Εισοδηματικά κριτήρια
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ. 

33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς 
φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει 
από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει 
λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την 
επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου 
ή σύνθεσης νοικοκυριού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2
της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων

και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει

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 ενήλι-
κα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσε-
ρα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
πέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 
και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) 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.
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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 χι-
λιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συ-
νολικού 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 νοικο-
κυριό 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 νοι-
κοκυριό 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.

Δ. Περιουσιακά κριτήρια
1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, 

με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ. 
33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των 
όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμ-
ματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως 
ισχύει, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό 
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που 
προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιο-
ρισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προ-
σαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 
εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν 
στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την 
εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 
1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οι-
κογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για 
αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε 
ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυ-
τοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις 
τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήμα-
τος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει 
η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα 
με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Άρθρο 3
Σύσταση Επιτροπών - 
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

Συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας επιτροπές 
αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης 
Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τις υποβληθεί-
σες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική 
και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορη-
γούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή 
για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Με 
απόφαση του οικείου Δημάρχου συγκροτούνται οι επι-
τροπές, και ορίζονται τα μέλη, καθώς και ο συντονιστής 
αυτών.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του 
ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

(α) Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το 
δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως 
προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις επιτροπές που 
συγκροτούνται, ως ανωτέρω, προσκομίζοντας τα εξής 
δικαιολογητικά:

αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) 
του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του 
νοικοκυριού,

αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών 
του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση 
υποβολής της,

αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου ει-
σοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογι-
κού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου 
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
αστ) 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,

αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νο-
σοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οί-
κον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτη-
της για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται 
στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή πε-
ριουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει 
μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση 
με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις 
μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοι-
κοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, πα-
ραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης κ.α)».

Οι επιτροπές κατά την διαδικασία αξιολόγησης των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορούν είτε να 
ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να δι-
ενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για 
επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών 
διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχουν 
αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφα-
σίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Οι επιτροπές είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν ανά 
μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(β) Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προ-
μηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω 
Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων 
των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια ανα-
ζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμη-
θευτή στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει 
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αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του ποσού 
του ειδικού βοηθήματος.

Στην περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές προς τον 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ο έλεγχος των οικονομικών αυτών στοι-
χείων διενεργείται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε., ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, οπότε και η οφει-
λή αθροίζεται και εξοφλείται αναλογικά κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο 4.

γ) Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται 
για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο 
του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

δ) Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλε-
ται 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 Προμη-
θευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι 
οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προ-
μηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να 
εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται 
στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 
θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη 
επανασύνδεσης.

Άρθρο 4
Κατανομή ειδικού βοηθήματος

1. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε 
ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνο-
λικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και 
συγκεκριμένα:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα 
καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνο-
λικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως 
εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) της οφειλής, για 
συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ 
και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται 
εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50 %) της οφειλής και για 
συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) 
ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό 
(30 %) της οφειλής.

2. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα δια-
κανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από 
τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατ’ αντιστοιχία 
των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 34 του 
Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

3. Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήμα-
τος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή.

Άρθρο 5
Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται και περι-

πτώσεις μη ενεργών συμβάσεων προμήθειας, όπου εκ-
κρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχει γίνει καταγγελία 
της σύμβασης από τον Προμηθευτή. Ειδικότερα, στις πε-

ριπτώσεις αυτές, αν ο Προμηθευτής που εκπροσωπού-
σε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης, 
αρνηθεί να συνάψει νέα σύμβαση παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, τότε ο καταναλωτής μεταπίπτει σε καθεστώς 
καθολικής υπηρεσίας.

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει διαπιστωθεί αλλοίωση 
της μέτρησης ή παράκαμψη του μετρητή παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

Σε περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν καταστεί 
δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για την επανα-
σύνδεση των παροχών τους στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας, δυνάμει των διατάξεων της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των 
τροποποιητικών αυτής για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας επανασύνδεσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 3 της ως άνω απόφασης και μετά την δημοσί-
ευση της παρούσας.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι 
διατάξεις της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.

2. Ειδικά στην περίπτωση του άρθρου 6 της παρούσας, 
η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδα-
φίου καταργείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του άρθρου 3 της υπό κατάργηση κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020
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