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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Δεύηεξε επθαηξία ζηνπο αγξόηεο γηα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ πξνο ηε ΔΕΗ Παξάηαζε γηα ην αγξνηηθό ηηκνιόγην σο ην ηέινο Δεθεκβξίνπ 2019 ».
Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ
αλαθνηλώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην από 23/09/2019 Δειηίν Σύπνπ ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ
έληαμε ζην αγξνηηθό ηηκνιόγην ηεο ΔΕΗ, πξνρσξά ε Κπβέξλεζε, έπεηηα από
ζπλεξγαζία ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(ΤΠΑΑΣ) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο.
Σσγκεκριμένα, η προθεσμία ποσ έληγε στο τέλος Σεπτεμβρίοσ, παρατείνεται ως
τις 31 Δεκεμβρίοσ. Η παξάηαζε θξίζεθε αλαγθαία, θαζώο νη αγξόηεο δελ
πξνιάβαηλαλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά, αθνύ δελ έρεη νινθιεξσζεί
αθόκα ε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδνο, ελώ θαη νη αξκόδηεο δεκόζηεο ππεξεζίεο δελ
κπνξνύζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο δηθαηνύρνπο εληόο ηεο πξνζεζκίαο, ιόγσ
απμεκέλνπ θόξηνπ εξγαζίαο. Παξάιιεια, έπεηηα από ζπλελλόεζε ηεο εγεζίαο ηνπ
ΤΠΑΑΣ κε ηελ ΔΕΗ, δίλεηαη κηα ηειεπηαία επθαηξία ζηνπο αγξόηεο γηα ηε ξύζκηζε
νθεηιώλ. Η επθαηξία απηή αθνξά επίζεο όζνπο είραλ πξνρσξήζεη ζε δηαθαλνληζκό
θαη δελ κπνξνύζαλ λα αληαπεμέιζνπλ, αιιά αθόκα θαη όζνπο έρνπλ ιάβεη
εηδνπνίεζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο. Η θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο ζα
κπνξεί λα γίλεη από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ώζηε νη αγξόηεο λα έρνπλ εηζπξάμεη
ελησκεηαμύ από ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ ηελ πξνθαηαβνιή γηα ηηο εληζρύζεηο θαη λα
δηαζέηνπλ επαξθή ξεπζηόηεηα. ε ό,ηη αθνξά δε ην δήηεκα ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ
δεηά ε ΔΕΗ, επεηδή θξίλεηαη ηδηαίηεξα δύζθνιν λα αληαπνθξηζνύλ πνιινί αγξόηεο
ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο γηα ηελ έληαμε ζηε
δεύηεξε ξύζκηζε, από ηε ΔΕΗ ζα γίλεηαη εμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε θάζε αηηήκαηνο,
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ε ηειηθή απόθαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο
πξνθαηαβνιήο.
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