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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα προνομιακά προγράμματα της ΔΕΗ
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει για τα νέα προνομιακά προγράμματα της ΔΕΗ τα
οποία και ανακοίνωσαν τα στελέχη της επιχείρησης στην Κέρκυρα την περασμένη Πέμπτη.
Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν: ο Γενικός Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΗ Λάζαρος
Καραλάζος, ο διευθυντής Τύπου και ΜΜΕ Ανδρέας Πετσίνης, η διευθύντρια Πωλήσεων
Παλάσα Αμανατίδου, η Διευθύντρια Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου Ηπείρου Θεώνη
Αρβανιτάκη και ο διευθυντής του Καταστήματος Ιωαννίνων Γρηγόρης Βενέτης.
Από πλευράς των τοπικών αρχών παραβρέθηκαν: Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κ.
Νικολούζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκος
Μιχαλάς και ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης καθώς και
εκπρόσωποι του τοπικού καταστήματος της Κέρκυρας όπως ο πρόεδρος του
σωματείου τεχνικών Β. Μάνδυλας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της ΔΕΗ έως την 30η Ιουνίου, η
συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση για τον Νομό μας αγγίζει
τα 42 εκατ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40,7% του συνόλου των πελατών του Νομού.
Επιπλέον στοιχεία είναι ότι:
 το 29,3% των οφειλών είναι εντός διακανονισμού,
 από τα 42 εκατ. των οφειλών το 14,3% είναι οφειλές υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη,
Δημοτικό Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και Τέλος ΕΡΤ), ποσά τα οποία δεν έχουν
αποδοθεί στους τρίτους δικαιούχους φορείς, εφόσον δεν εισπράχθηκαν,
 Οι οικιακοί πελάτες με οφειλές άνω των 1.000€ αποτελούν το 28% του συνολικού
ποσού των οφειλών και αφορούν το 18% των οικιακών οφειλετών,
 Οι επαγγελματικοί πελάτες με οφειλές άνω των 3.000€ αποτελούν το 17% του
συνολικού ποσού των οφειλών και αφορούν το 17% των επαγγελματικών οφειλετών,
και
 400 επαγγελματικοί πελάτες συγκεντρώνουν το 55% των αντίστοιχων οφειλών.
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Τα νέα προγράμματα της ΔΕΗ έχουν ως στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης και αμοιβαίου
οφέλους σχέσεων με τους πελάτες της, όπου σεβόμενη απόλυτα τον αγώνα που δίνουν
καθημερινά τους προσκαλεί στην από κοινού προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και σε ανάπτυξη της οικονομίας βασισμένη σε υπεύθυνες συμπεριφορές με
ανταποδοτικά οφέλη.
Συγκεκριμένα τα νέα προγράμματα παρέχουν:
1. Ενιαία έκπτωση 15% σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις: η οποία
ισχύει από 1 Ιουλίου 2016 και αφορά σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς
καταναλωτές Χαμηλής και Μέσης Τάσης.
Η συγκεκριμένη μείωση χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μείωση τιμολογίων στα
χρονικά της ΔΕΗ, είναι ανοιχτή σε όλους τους καταναλωτές και παρέχει το δικαίωμα
ένταξης στους διακανονισμούς και σε αυτούς που σήμερα είναι υπερήμεροι (2.100.000
ενεργοί καταναλωτές).
Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των καταναλωτών στο πρόγραμμα είναι η
εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών καθώς και η τήρηση των
διακανονισμών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με το ισχύον καθεστώς.
2. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις για όλους: η ρύθμιση αυτή ισχύει
για όλους τους καταναλωτές έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 οι οποίοι θα μπορούν να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία προκαταβολή. Η
καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Με εκτίμηση
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης
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