
Πρόσφατα δημοσιεύμα-
τα εγκωμιάζουν τις δήθεν κο-
πιώδεις προσπάθειες της νέας
ηγεσίας του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για
τον εκσυγχρονισμό του
αδρευτικού δικτύου στα Τρί-
καλα. Μιλούν μάλιστα για απο-
φασιστικότητα και γρήγορες
πρωτοβουλίες που θα οδηγή-
σουν στη βελτίωση των υπο-
δομών άρδευσης του Νομού
γεγονός που θα επιτρέψει
στους αγρότες να ασχολη-
θούν μόνο με τη δουλειά τους.
Ωραία τα λόγια, ωραίες και οι
θριαμβολογίες της ΝΔ, μόνο
που είναι όλα ΨΕΜΑΤΑ. Ας
πούμε τώρα και την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Το έργο στο για το οποίο
γίνεται λόγος έχει τίτλο:
«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0011069256 στο ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ) 2014-2020»

Η ένταξη του έργου υπο-
γειοποίησης του αρδευτικού
δικτύου του Νομού Τρικάλων
στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και η εξα-
σφάλιση της χρηματοδότη-
σής του αποτελεί έργο της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της
προηγούμενης ηγεσίας του
ΥπΑΑΤ. Το έργο εντάχθηκε
πριν από τις εκλογές (πράξη
υπ. αριθμ. 4705/2.7.2019 με

υπογραφή του Γ.Γ. Αγροτι-
κής Πολιτικής κ. Χαράλαμ-
που Κασσίμη). Η ΝΔ τότε δεν
είχε ιδέα περί τίνος πρόκειται,
το έργο σήμερα έχει ήδη προ-
χωρήσει για τεύχη δημοπρά-
τησης. Έτσι λοιπόν είναι ανοι-
χτός ο δρόμος υλοποίησης
του και το μόνο που απαιτείται
είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες
να το εκτελέσουν όσο το δυ-
νατό πιο γρήγορα. Από τον εκ-
συγχρονισμό του αρδευτικού
δικτύου αναμένεται να ωφε-
ληθούν κάτοικοι 12 χωριών
των Τρικάλων. 

Ας μην καμαρώνουν λοι-
πόν ορισμένοι για έργα που
άλλοι έχουν προτείνει, προ-
ωθήσει και εργαστεί. Είναι
απαράδεκτο η νέα κυβέρνηση
να προσπαθεί να οικειοποιηθεί
με φθηνούς επικοινωνιακούς
τρόπους κάθε θετικό που έκα-
νε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σαν

να ήταν δικό τους επίτευγμα.
Ας κοιτάξουν να τρέξουν τις
διαδικασίες από εδώ και πέρα
για τη γρήγορη υλοποίηση
του έργου.

Καλά θα κάνουν στη ΝΔ
να αφήσουν τους πανηγυρι-
σμούς και ασχοληθούν τα
προβλήματα του αγροτικού
κόσμου. Οι προεκλογικές υπο-
σχέσεις του κ. Μητσοτάκη
στους αγρότες είτε αποδει-
κνύονται κούφια λόγια, είτε
παραπέμπονται στις καλέν-
δες. Τα νέα για το αγροτικό ει-
σόδημα μετά και την κατάθε-
ση του προϋπολογισμού προ-
βλέπονται αρνητικά (εξαίρε-
σης των δαπανών ΔΕΚΟ από
το χτίσιμο του αφορολόγητου,
αύξηση των απαιτούμενων
ψηφιακών συναλλαγών στο
30%, διεύρυνση της βάσης
του ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις στο ρεύ-
μα). Ακόμη η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν βρήκε να αρθρώσει
ούτε μια λέξη για την επιβολή
δασμών στα ελληνικά προ-
ϊόντα στον Υπουργό Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ. Η τακτική αυτή
της σημερινής κυβέρνησης,
να μην επιδιώκει την συνδια-
μόρφωση μετώπου στην Ε.Ε,
οδηγεί στην απομόνωση. Το
θύμα, βέβαια, παραμένει ο
Έλληνας αγρότης και κτηνο-
τρόφος.

Χρήστος Σιμορέλης
Πρώην Βουλευτής Τρικά-

λων με τον ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
Της αριθμ. Πρωτ. 35566/09.10.2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων.
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης και συγ-
κεκριμένα του εξής, ανά τάξη, κατηγορία – αντικείμενο και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοι-
χα απαιτούμενα (τυπικά, ειδικά & επικουρικά ) προσόντα:

Ειδικότητα Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα) 
Ένα (1) άτομο 1. Πτυχίο αρμονίας
ΠΕ – Καθηγητών Μουσικής 2. Πτυχίο αντίστιξης
με ειδικότητα πιάνου-ανώτερων 3. Πτυχίο πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
θεωρητικών – Δ/νση χορωδιών και 4.Καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε χορωδίες και Δ/νση χορωδιών).
διδασκαλία αρμονίου 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή μουσική σχολή στη 
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) Δ/νση Χορωδιών και σε τμήματα ομαδικού αρμονίου.
Ένα (1) άτομο 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μουσικών σπουδών της
ΠΕ – Καθηγητών μουσικής με ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

ειδικότητα στο τρομπόνι 2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπονιού αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής
ΠΕ – Καθηγητών μουσικής με ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής με ειδικότητα φλάουτου.
ειδικότητα στο φλάουτο και 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 3.Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
υποψήφιο της ανωτέρω κατηγορίας: Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο της ανωτέρω βαθμίδας :
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα φλάουτου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
ειδικότητα στο φλάουτο 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 2.Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα

3.Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Ένα ( 1 ) άτομο 1.Δίπλωμα Δ/νσης Ορχήστρας-Χορωδίας.
ΠΕ – Μαέστρος Συμφωνικής 2. Σολιστικό Δίπλωμα Πιάνου
Ορχήστρας 3 Καλλιτεχνική Δραστηριότητα (Δ/νση Συμφωνικής Ορχήστρας-Χορωδίας)
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μουσιών Σπουδών της ημεδαπής
ΠΕ-Καθηγητών μουσικής με ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής με ειδικότητα μονωδίας.
ειδικότητα μονωδίας και 2. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο της ανωτέρω βαθμίδας :
υποψήφιο της ανωτέρω κατηγορίας:
ΤΕ-Καθηγητών μουσικής 1. Δίπλωμα μονωδίας.
με ειδικότητα μονωδίας 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 3. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο Βιολιού
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής 2. Πτυχίο Αρμονίας
με ειδικότητα βιολιού 3. Πτυχίο Αντίστιξης αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
(ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 4. Βεβαίωση σπουδών μουσικής τεχνολογίας

5. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο στην οποία να αναγράφεται 
η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. με βαθμό καθηγητή βιολιού.
7.Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.

Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο αρμονίας
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με 2. Πτυχίο αντίστιξης
ειδικότητα ηλεκτρική κιθάρα 3. Πτυχίο Φούγκας αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α
(ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 4. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης

5. Εμπειρία με βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό
ίδρυμα ως καθηγητής στην ηλεκτρική κιθάρα.
6. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
ειδικότητα βιολοντσέλου 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα 
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 3. Καλλιτεχνική δραστηριότητα. 
Ένα (1) άτομο 1. Δίπλωμα βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
με ειδικότητα βιολιού 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 4. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
Ένα (1) άτομο 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπέτας αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
με ειδικότητα τρομπέτας 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 4. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα κλαρινέτου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
με ειδικότητα κλαρινέτου 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο ή δίπλωμα σαξοφώνου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
με ειδικότητα σαξοφώνου 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο Πιάνου
ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με 2. Πτυχίο Αρμονίας
ειδικότητα πιάνου – ανώτερα 3. Πτυχίο Αντίστιξης
θεωρητικά και Δ/νση 4. Πτυχίο Φυγής
Μουσικών Συνόλων 5. Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 6. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης.

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα.
8. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα σε Δ/νση Μουσικών Συνόλων.

Ένα ( 1 ) άτομο 1. Πτυχίο πιάνου
ΤΕ – συνοδεία πιάνου 2. Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 3. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης

4.Εμπειρία με βεβαίωση προϋπηρεσίας 
από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα

6.Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
Ένα ( 1 ) άτομο 1. Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα
ΔΕ – Καθηγητών μουσικής με 2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης
ιδικότητα σύγχρονων 3. Εμπειρία με βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο μουσικό
κρουστών-ντράμς ίδρυμα στη διδασκαλία σύγχρονων κρουστών
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 3. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση : Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα
Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα ( τηλ. Επικοινωνίας 2431 351 182 ) μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα των
Τρικάλων και ειδικότερα από 11.10.2019 έως και 21.10.2019. 

Αντίγραφο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικ-
καίων, του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων, στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ωδείου www.dοtrik.gr, στην ιστοσελίδα του Δή-
μου Τρικκαίων www.trikalacity.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τρίκαλα 09.10. 2019  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201910 σελίδα 33τοπικά

Η αλήθεια για τον εκσυγχρονισμό
του αρδευτικού δικτύου Τρικάλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ’ αριθμ. 34/08.04.2019
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Τρικάλων, έγινε δεκτή αγωγή του
Νικολάου Ζαμπράκα του Κωνσταντίνου
κατά του Στέφανου Ζαμπράκα του
Κωνσταντίνου, κατοίκου Βραζιλίας και
σήμερα αγνώστου διαμονής και ανα-
γνωρίστηκε ο ενάγων αποκλειστικός
κύριος, νομέας και κάτοχος ενός οι-
κοπέδου μετά της επ’ αυτού ισογείου
οικίας, έκτασης τετρακοσίων εξήντα
τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα
επτά εκατοστών του τετραγωνικού
μέτρου (460,87 Μ2) που βρίσκεται εν-

τός του χωρίου του Πετρόπορου Τρι-
κάλων του Δήμου Φαρκαδόνας, του
Νομού Τρικάλων, της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και του Υποθηκοφυλα-
κείου και του Κτηματολογικού Γρα-
φείου Τρικάλων, εμφαίνεται με τα
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ στο κάτωθι ενσωμα-
τωμένο και με ημερομηνία Μάρτιος του
2018 τοπογραφικό διάγραμμα του
τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Δ.
Καρδαρά, και ορίζεται στο σύνολό του
επί πλευράς Α-Β, μήκους είκοσι τριών
μέτρων και είκοσι εκατοστών του μέ-
τρου (23,20 Μ), με ιδιοκτησία Νικολά-
ου Ζαμπράκα, επί πλευράς Α-Δ, μή-
κους είκοσι μέτρων (20,00 Μ), με δη-

μοτικό δρόμο, επί πλευράς Δ-Γ, μή-

κους είκοσι δύο μέτρων και ογδόντα

εννέα εκατοστών του μέτρου (22,89

Μ), με ιδιοκτησία Βασιλείου Ζαμπρά-

κα και επί πλευράς Γ-Β, μήκους είκο-

σι μέτρων (20,00 Μ) με ιδιοκτησία Ευ-

θυμίου Τρέμμου επί του οποίου υπάρ-

χει παλαιά ισόγεια κεραμοσκεπής

οικία εμβαδού ενενήντα οκτώ τετρα-

γωνικών μέτρων και πενήντα εκατο-

στών του μέτρου (98,50 Μ2) με βοη-

θητικό χώρο εμβαδού πέντε τετρα-

γωνικών μέτρων και σαράντα εκατο-

στών του μέτρου (5,40 Μ2). 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Δήμητρα Γ. Βαργιάμη

«Εσπασε» το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ
προχθές, πρώτη ημέρα εφαρμογής της δυνα-
τότητας ρύθμισης χρεών τηλεφωνικά, χωρίς δη-
λαδή την υποχρέωση μετάβασης του οφειλέτη
σε κατάστημα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αρμόδια
στελέχη της επιχείρησης, οι κλήσεις προς το τη-
λεφωνικό κέντρο 11770 τετραπλασιάστηκαν.
Μόνο προχθές έγιναν 993 τηλεφωνικές ρυθμί-
σεις, έναντι μόλις 280 (αιτήσεων για ρύθμιση)
ανά ημέρα τον Σεπτέμβριο. Είναι ενδεικτικό ότι
η ΔΕΗ ενίσχυσε το τηλεφωνικό κέντρο για να μει-
ωθεί ο χρόνος αναμονής.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο πρόγραμμα διακα-
νονισμών που τέθηκε σε εφαρμογή την προ-
ηγούμενη εβδομάδα προβλέπει χαμηλότερη
προκαταβολή και έως 24 δόσεις για την εξό-
φληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το ύψος της προκαταβολής και οι δόσεις κλι-
μακώνονται 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 ευρώ και πάνω υπάρχουν δύο

εναλλακτικές: προκαταβολή 20 % και 18 μηνι-
αίες δόσεις ή προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες
δόσεις.

Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποι-
ημένη και 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 ταυτότη-
τα και τον ΑΦΜ του, στοιχεία που πρέπει να δια-
θέτει και κατά την τηλεφωνική διαδικασία ρύθ-
μισης. Μετά την τηλεφωνική έγκριση της ρύθ-
μισης, ο πελάτης λαμβάνει στο κινητό του τη-
λέφωνο μήνυμα.

Διακανονισμοί ΔΕΗ: Σχεδόν 1.000

τηλεφωνικές ρυθμίσεις σε μία ημέρα
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