ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ
145/30.9.19), το οποίο αντικατέστησε τις σχετικές διατάξεις
του Ν.4611/2019 έχετε την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το
Δήμο είτε ήδη βεβαιωμένων είτε που θα βεβαιωθούν έως 29.11.19
ως εξής :

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) των νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων ,

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) των νόμιμων
προσαυξήσεων και προστίμων,

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
των νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων,

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των
νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων,

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100)

δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των
νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που
μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση – πλην της τελευταίας – δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Έχετε τη δυνατότητα εξόφλησης του συνόλου της οφειλής σας
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ όλες τις προσαυξήσεις ή τα πρόστιμα και ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ή δύναστε να προβείτε στην ανωτέρω
ρύθμιση από δύο ως εκατό δόσεις, εφόσον μέχρι την 31/12/2019
προσέλθετε στο Δημοτικό Ταμείο (στο Δημοτικό κατάστημα
Ραφήνας.)

Η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση,
διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του
οφειλέτη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δημοτικό
ταμείο στα τηλέφωνα 2294321038 και 2294321066.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Χρέη στη ΔΕΗ: Αυτή είναι η
νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες
οφειλές – Δείτε παραδείγματα
Προβλέπεται

αυτοματοποιημένη

διαδικασία

έγκρισης

των

αιτημάτων ρύθμισης η οποία θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα
της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης.

Νέο σύστημα διακανονισμών με μικρότερη προκαταβολή και μέχρι
24 δόσεις εφαρμόζει από σήμερα (01/10), η ΔΕΗ για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές με στόχο, όπως επισημαίνει, να δώσει τη
δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή.

Το ύψος της προκαταβολής και οι δόσεις κλιμακώνονται ανάλογα
με το ύψος της οφειλής, ως εξής:

-Για χρέος έως 500 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 5 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 500 ως 1000 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 8 μηνιαίες δόσεις.

-Από 1000 ως 2000 ευρώ, προκαταβολή 15 % και 12 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 2000 ως 3000 ευρώ, προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 3000 Euro και πάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικές: προκαταβολή
20 % και 18 μηνιαίες δόσεις ή προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες
δόσεις.

Έτσι, για οφειλή 500 ευρώ η προκαταβολή είναι 50 ευρώ και η
μηνιαία δόση 90 ευρώ, για 1000 ευρώ προκαταβολή 100 ευρώ και
δόση 113 ευρώ κ.ο.κ.

Το νέο σύστημα διακανονισμών είναι απλούστερο σε σχέση με αυτό
που ίσχυε ως τώρα, το οποίο λάμβανε υπόψη και το ιστορικό του
καταναλωτή (αν ήταν συνεπής, αν είχε κάνει διακανονισμούς και
τους τηρούσε, αν είχε κάνει ρευματοκλοπή κλπ.) και γι αυτές
τις περιπτώσεις έθετε ως προϋπόθεση μεγαλύτερη προκαταβολή
(έως 40 – 50 %) την οποία χιλιάδες καταναλωτές αδυνατούσαν να
καλύψουν.

Και τηλεφωνικά οι αιτήσεις
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αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων ρύθμισης η
οποία θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή
της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον
τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Επιπλέον από την ερχόμενη Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα μπορούν να
υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770 ενώ σε επόμενη
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης
δήλωσε σχετικά:

«Η ΔΕΗ με τη νέα απλή, ενιαία και αυτοματοποιημένη πάγια
ρύθμιση, που ανακοίνωσε σήμερα, δίνει τη δυνατότητα σε
εκατομμύρια πελάτες της να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις
οφειλές τους και να κάνουν μία νέα αρχή. Η κίνηση αυτή
στοχεύει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που
αγγίζουν σήμερα τα 2,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα με την ανακούφιση
των πελατών μας, που αντιμετωπίζουν πραγματική δυσκολία να
αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ, θέτουμε ως πρώτη
προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών
κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή
στον ΔΕΔΔΗΕ για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες, που
έχει διαπιστωθεί ότι συστηματικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους
λογαριασμούς τους, συσσωρεύοντας μεγάλες οφειλές. Η ΔΕΗ
παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναμων
οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο
πλαίσιο του Νόμου».
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-Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση, είναι να
εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί
(λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση).

-Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα
πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις και τους
τρέχοντες λογαριασμούς.

-Εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στην εξόφληση του
διακανονισμού, δικαιούται και την έκπτωση συνέπειας στους
τρέχοντες λογαριασμούς.

-Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν και πελάτες, που σήμερα
είναι ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση, ώστε να επωφεληθούν από
μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

-Στους πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο και στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, εφαρμόζεται ο
Κώδικας Προμήθειας, δηλ. κάθε δόση διαμορφώνεται στο μισό του
Μέσου Μηνιαίου Λογαριασμού.

Παράδειγμα 1: Οφειλή 1 έτους, ποσού 1.200Euro – 24 δόσεις των
50Euro, προκαταβάλλεται η 1η δόση.

Παράδειγμα 2: Οφειλή 2 ετών, ποσού 3.600Euro – 48 δόσεις των
75Euro, προκαταβάλλεται η 1η δόση.

-Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν
ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν
αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της
οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο ήταν
2,792 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2.474 δισ. ευρώ δεν έχουν

διακανονιστεί.

Πηγή πληροφοριών: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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«Ανάσα»
για
χιλιάδες
οφειλέτες: Νέα ρύθμιση χρεών
σε 120 δόσεις
Δραστική μείωση τόκων και προσαυξήσεων.
Με αγωνία περιμένουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι
επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους ή τα μπλοκάκια τους,
τη νέα νομοθετική ρύθμιση που έχει στα… σκαριά το υπουργείο
Οικονομικών για ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους (που
δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2017) έως και σε 120 μηνιαίες
δόσεις με δραστική μείωση τόκων και προσαυξήσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθούν στη ρύθμιση είναι να
εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις
για το 2018.
Την ανακοίνωση για τη νέα ρύθμιση οφειλών του υπουργείου
Οικονομικών έκανε από το βήμα της διημερίδας «Market Forum
2018» ο ειδικός γραμματέας του Ιδιωτικού Χρέους Φώτης
Κουρμούσης.

«Το ευνοϊκά πλαίσιο, ωστόσο, με τις νέες ρυθμίσεις δεν θα
υπάρχει για πάντα» τόνισε ο κ. Κουρμούσης. «Όλα αλλάζουν από
το 2020 καθώς αναμένεται τον ερχόμενο χρόνο η έκδοση οδηγίας
από την Κομισιόν με βάση την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να
καθορίσουν, το αργότερο σε έναν χρόνο, ένα συγκεκριμένο
σύστημα ρυθμίσεων και θα σταματήσει αυτό που παρατηρείται όχι
μόνο στην Ελλάδα, να καθορίζονται κάθε χρόνο με μια υπουργική
απόφαση νέες ρυθμίσεις οφειλών με κριτήρια μάλιστα που
αλλάζουν. Εν ολίγοις η κοινοτική οδηγία θα ζητά να καθορίσουν
τα κράτη μέλη άπαξ τα κριτήρια και τις επιλογές των δόσεων για
όσους έχουν οφειλές. Και αυτά δεν θα μπορούν να
αλλάζουν», σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Κουρμούσης
αποκάλυψε ότι από τις περίπου 54.000 εταιρείες, επαγγελματίες
και αγρότες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον, έχουν καταθέσει
αίτηση 4.500, για τους οποίους και ισχύει η 10μηνη περίοδος
προστασίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση
για 820 επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
«Για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των υποθέσεων η λύση που
δόθηκε ήταν ρύθμιση 120 δόσεων για τα χρέη προς το Δημόσιο με
διαγραφή του 85% των προστίμων και 90% των προσαυξήσεων και
παράλληλα επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των τραπεζικών
δανείων από 10 έως και 20 χρόνια με διαγραφή εξολογιστικών
τόκων», ανέφερε ο κ. Κουρμούσης.
Παράλληλα, χαρακτήρισε «ικανοποιητικό, αν και μικρό τον αριθμό
των υποθέσεων, στις οποίες έχει δοθεί λύση» με δεδομένο ότι
περί τις 400.000 επιχειρήσεις εμφανίζονται σήμερα να είναι
«κόκκινες». Κάτι που σημαίνει ότι περί το 10% αυτών «ψάχνεται»
για τον εξωδικαστικό, το 1% έχει κάνει αίτηση και μόλις το
0,3% των υποθέσεων ολοκληρώθηκε.
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