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Ο σύντροφος Ν. είναι ενεργό μέλος της Συνέλευσης 

Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (Σ.Β.Ε.Ο.Δ.). 

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, αν και είναι ενταγμένος στο 

κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. (ΚΟΤ1), έλαβε 

επιστολή της εταιρίας που τον απειλούσε πως θα 

διακόψει την παροχή αν δεν προχωρήσει σε εξόφληση ή 

διακανονισμό της οφειλής ρεύματος και λοιπόν 

χρεώσεων του λογαριασμού (1.875€), μέχρι τις 25/9. 

Σημειωτέον πως το εισόδημά του καθώς και της 

συντρόφου του είναι πολύ χαμηλό και οι ανάγκες σε 

ρεύμα λόγω του μωρού παιδιού τους είναι αυξημένες.  

Τη Δευτέρα 17/9, κατά τη διάρκεια της συνέλευσής μας 

ενημερωθήκαμε από τον σύντροφο για όλα όσα 

αναφέρονται πιο πάνω και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε μαζί, σε παρέμβαση στο κεντρικό υποκατάστημα της 

Δ.Ε.Η. που βρίσκεται στην οδό Αριστείδου, στο κέντρο της Αθήνας, την Πέμπτη 20/9.  

Σκοπός της παρέμβασης ήταν ο διακανονισμός της οφειλής με μηδενική έως ελάχιστη προκαταβολή και δόσεις που να 

μπορεί να εξυπηρετήσει. Για τον σκοπό αυτό θα επιδιωκόταν συνάντηση με τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του 

τμήματος διακανονισμών αφού στο υποκατάστημα του Παγκρατίου (Υμηττού), το οποίο είχε ήδη επισκεφτεί, το 

"κοινωνικό" προσωπείο της εταιρίας όριζε τον διακανονισμό στο εξωφρενικό 35% προκαταβολή και καταβολή του 

υπολοίπου σε 10 δόσεις καθώς και την άμεση καταβολή του τρέχοντος λογαριασμού. Γνωρίζοντας ήδη πως ανάλογες 

επιστολές έχουν αποσταλεί και σε άτομα που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και στο 

κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. (ΚΟΤ2), άτομα με υψηλά ποσοστά αναπηρίας καθώς και σε όσους και όσες δεν 

μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα προς το ζην, αποφασίσαμε, μέσα από την παρέμβασή μας, να αναδείξουμε το 

σημαντικό αυτό ζήτημα. 

Στις 9.30 το πρωί, σχεδόν σύσσωμη η συνέλευσή μας, μαζί με μέλη του Σ.Β.Ε.Ο.Δ. και αλληλέγγυο κόσμο ξεκινήσαμε 

την παρέμβασή στη Δ.Ε.Η. της οδού Αριστείδου, με άνοιγμα πανό (πιο πάνω φωτογραφία μέσα από τη στοά) και 

μοίρασμα στους περαστικούς αλλά κυρίως σε όσους και όσες βρίσκονταν στις αίθουσες του ισογείου για τακτοποίηση 

προσωπικών τους υποθέσεων. Λίγα λεπτά νωρίτερα ο σ. Ν. μαζί με την υποστήριξη 2 ακόμη συντρόφων που περίμεναν 

απέξω, μπήκε στο γραφείο της προϊσταμένης του τμήματος διακανονισμών. Με την έναρξη της παρέμβασης και ενώ ο 

σ. Ν. ήταν καθισμένος απέναντί της και είχε ξεκινήσει την περιγραφή του ζητήματός του, η προϊσταμένη, μετά από 

σύντομο τηλεφώνημα που έλαβε, τον ρώτησε αν είχε σχέση με όσα συνέβαιναν μέσα στη στοά. Μετά την καταφατική 

απάντησή του προσπάθησε να τον καθησυχάσει λέγοντας του πως δεν υπάρχει κανένα θέμα, πως η περίπτωσή του θα 

τακτοποιηθεί με τρόπο απόλυτα ικανοποιητικό για τον ίδιο και πως ο διακανονισμός που του ανέφεραν στο 

υποκατάστημα του Παγκρατίου δεν ισχύει γιατί: «αυτοί δε γνωρίζουν»... Το αποτέλεσμα: 0€ προκαταβολή και το ποσό 

χωρίστηκε σε 46 δόσεις των 40€ και μιας δόσης των 35€ (άτοκα). 

Αμέσως μόλις ο σ. Ν. μετακινήθηκε σε άλλο γραφείο για να ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό μέρος του διακανονισμού 

και ελευθερώθηκε το γραφείο της προϊσταμένης από το κοινό, 3 μέλη της συνέλευσής μας μπήκαν μέσα και της 

παρέδωσαν το κείμενο που μοιραζόταν σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Με αφορμή το κείμενο της επισήμαναν το 

τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει προκύψει από τις αποκοπές ρεύματος και της κατέστησαν σαφές πως για τη 

συνέλευση το θέμα δεν είναι να εξυπηρετούνται τα μέλη της ή οι άνθρωποι που στηρίζονται από αυτήν αλλά όλη η 

κοινωνία. Στη συνέχει απαίτησαν να γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η. όλες οι διευκολύνσεις σε παροχές 

και διακανονισμούς που, όπως διαπιστώθηκε, μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρία και όχι να τις κρατάει 

κρυφές,  ξεζουμίζοντας το δύστυχο καταναλωτικό κοινό που δε γνωρίζει αν και με ποιο τρόπο μπορεί να 

διεκδικήσει κάτι καλύτερο από το ληστρικό: «35% προκαταβολή, 10 δόσεις και άμεση καταβολή του τρέχοντος 

λογαριασμού».  
Επισημαίνουμε πως όλα τα παραπάνω συνέβησαν υπό το «άγρυπνο» αλλά «διακριτικό» βλέμμα 6-7 καπελάκηδων της 

ΕΛ.ΑΣ. και άλλων τόσων ασφαλιτών. 

Όλοι εμείς, λοιπόν, που, παρά την πλήρη εμπορευματοποίηση, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε πως το ρεύμα είναι 

κοινωνικό και απαραίτητο αγαθό για τη διατήρηση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, δίνουμε τον 

αγώνα ώστε οι λεγόμενες «διευκολύνσεις» της Δ.Ε.Η. και κάθε άλλης εταιρίας που εμπορεύεται το ρεύμα, να 

λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση κάθε καταναλωτή και καταναλώτριας. Είναι, επομένως, αναγκαία 

η διαγραφή όλων των οφειλών σε όσους και όσες λαμβάνουν το Κ.Ε.Α. ή βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας 

φτώχειας και η ύπαρξη διακανονισμών τέτοιας προκαταβολής και μηνιαίων δόσεων που να εξασφαλίζουν την 

απαραίτητη συνθήκη αξιοπρεπούς διαβίωσης (και όχι απλά επιβίωσης) καθενός και καθεμιάς ξεχωριστά. 
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