
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52 210 - 22980 53 003 – Fax: 22980 53 482 

www.ydra.gov.gr Email: ydra@ydra.gov.gr 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  

 
 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο Προσωρινός Πίνακας με τους 

Αριθμούς Παροχής των οικιακών καταναλωτών του Δήμου Ύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με 

τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της, είναι δικαιούχοι επιστροφής του 

Ειδικού Τέλους ΑΠΕ από τα αιολικά πάρκα της νησίδας "Άγιος Γεώργιος". Η σχετική 

ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει αναρτηθεί στον ακόλουθα σύνδεσμο: 

https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/eidiko-telos-ape1/ 

Όλοι όσοι διατηρούν οικιακές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στον Δήμο μας, θα 

πρέπει να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

(https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html), προκειμένου να 

ελέγξουν αν η παροχή τους είναι καταχωρημένη στους προσωρινούς πίνακες. 

Μόλις εισέλθετε στην σελίδα της εφαρμογής, επιλέγετε: «Προσωρινός πίνακας 

δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2015-2019 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς 

ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Ακολούθως, καταχωρείτε στο πεδίο «Αρ. Παροχής» τα 8 ψηφία του αριθμού 

παροχής σας, σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα: 

 

http://www.ydra.gov.gr/
https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/eidiko-telos-ape1/
https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html?fbclid=IwAR3tecgadh1HkM8GhV38d1bVZWQZgCPLCzxHyJB3nMCy41lUsXAFdzoMU8Q


Εν συνεχεία, στο πεδίο «Δήμος» επιλέγετε τον Δήμο Ύδρας, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Στο πεδίο «Δημοτική τοπική κοινότητα» επιλέγετε πάλι «ΥΔΡΑΣ», όπως φαίνεται 

κατωτέρω, και πατάτε «Αναζήτηση»: 

 

Στο ακόλουθο πεδίο, εφόσον η παροχή σας περιλαμβάνεται στους προσωρινούς 

πίνακες, θα εμφανιστεί ο αριθμός της παροχής σας, ο Δήμος Ύδρας και η Δημοτική 

τοπική κοινότητα «Ύδρας»: 

 

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο προσωρινό πίνακα, πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Ύδρας, 

αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή 

σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου. Οι ανωτέρω αιτήσεις και οι σχετικές 

βεβαιώσεις θα υποβληθούν από τον Δήμο Ύδρας στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μέχρι την 29/5/2022. 
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Κατά την τελική ανάρτηση των δικαιούχων παροχών, αφού θα έχει ολοκληρωθεί 

και η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με την παραλαβή και επεξεργασία των 

βεβαιώσεων του Δήμου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα επικαιροποιήσει τον πίνακα των δικαιούχων 

οικιακών καταναλωτών, εξαιρώντας κατά το τελικό αυτό στάδιο τις περιπτώσεις των 

παροχών για τις οποίες το προκύπτον ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (< 0,01 €). 

Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά δεν αποδίδονται, αλλά παραμένουν για να αποδοθούν 

σε επόμενο επιμερισμό.  

Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο:  

• ΚΥΑ Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 (ΦΕΚ Β' 2172/07.06.2019)  

• ΚΥΑ Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999 (ΦΕΚ 3154/Β/31.07.2020) 

 

 

Εκ του Δήμου 

http://www.ydra.gov.gr/

