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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

                               ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1954 

 

 

 

                                                                     Φάρσαλα, 29 Μαρτίου 2016 
                                                Αρ. Πρωτ. 483 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Με την παρούσα, σας γνωστοποιούμε ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ θα 

ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες νέο τρόπο για τον διακανονισμό 

και την εξόφληση των οφειλών των πελατών της προς την εταιρεία. 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της ΔΕΗ, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ισχύ της νέας ρύθμισης, είναι οι εξής:  

1. Από 1-4-2016 μέχρι και 31-7-2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να 

διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.  

Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το 

υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν 
ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον 

σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με 

την έγκριση του διακανονισμού.  

2. Από 1-8-2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους πελάτες (ιδιώτες 

και επιχειρηματίες) τα εξής:  

- Μηνιαίες Δόσεις: Ύψος ίσο καταρχήν με το 30% του μέσου, σε 

ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού αλλά με ελάχιστο αριθμό 

δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.  

- Προκαταβολές:  

       (α) Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 5%  

       (β) Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά: 15%  

3. Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από 1-
8-2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.  
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Σελίδα 2 

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του 

ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια δόση, ο διακανονισμός 

συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη 

καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός 
ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την 

προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας – των οφειλομένων 

δόσεων.  

 

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η 

εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.  

5. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις 

ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι 

ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις.  

Δεδομένου ότι, πολλοί από τους συναδέλφους μας έχουν οφειλές προς την 

ΔΕΗ, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα λειτουργήσει ευεργετικά γι’ αυτούς σε 

αυτήν την δύσκολη εποχή και θα μπορούν να κάνουν χρήση της. 
 

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 

Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου 

Επαρχίας  Φαρσάλων 

 

    Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας  

 
 Πιτσάβας Γεώργιος                                                    Τσούλης Ιωάννης 

 


