
 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ 
 
Εκατοντάδες μέλη μας από την Δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και όχι 
μόνο, μας παραπονέθηκαν για υψηλές χρεώσεις στους εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς του μήνα Ιούλιου από την ΔΕΗ. Πήγαμε από κοντά να δούμε τι 
συμβαίνει και διαπιστώσαμε την εξής απάτη από πλευράς ΔΕΗ. 
Τελευταία μέτρηση από την ΔΕΗ, όπως φαίνεται και από τους λογαριασμούς, 
έγινε τον Νοέμβριο του 2007. Λογικά θα έπρεπε τον Ιανουάριο να πάρουν 
έναν λογαριασμό ΕΝΑΝΤΙ και τον Μάρτιο τον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, όπως ορίζει 
και η ίδια η ΔΕΗ ‘’ Η Επιχείρηση εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση 
με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Έτσι εκδίδεται ένας λογαριασμός 
ΕΝΑΝΤΙ καταναλώσεως τετραμήνου και ένας ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ. Για την 
έκδοση του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού λαμβάνονται υπόψη καταναλώσεις που 
πραγματοποιήσατε κατά το τελευταίο έτος. Σε περιπτώσεις βάσιμης 
αμφισβήτησης, από μέρους σας, του ποσού του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού, 
μπορείτε να ζητήσετε μέχρι και τη λήξη προθεσμίας πληρωμής, τη 
διόρθωση αυτού.’’ 
 

Η ΔΕΗ όμως, λόγω των απεργιών της, (που δεν ευθυνόμαστε εμείς γι’ 
αυτούς), δεν διενήργησε καταμέτηση των ρολογιών τον μήνα Μάρτιο, ως 
όφειλε, αλλά τον μήνα Ιούλιο. Δηλαδή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο 
έχουμε 8 μήνες με μία μόνο καταμέτρηση. Αυτό είχε τα εξής δυσμενή 
αποτελέσματα για τα μαγαζιά του κλάδου μας. 
 

1) Εάν γίνονταν η καταμέτρηση των ρολογιών, ως όφειλαν τον Μάρτιο, 
θα χρεώνονταν στον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό του Μαρτίου, 
σύμφωνα με τις χρεώσεις της ΔΕΗ από 0 – 800 κιλοβατώρες Χ + 4 
Ευρώ, από 801 – 1600 κιλοβατώρες Χ + 3 Ευρώ, από 1601 – 2000 
κιλοβατώρες Χ + 2 Ευρώ, από 2001 – 3000 κιλοβατώρες Χ + 1 Ευρώ. 

2) Τώρα που δεν έγινε αυτή η καταμέτρηση τον Μάρτιο, έστελναν μόνο 
ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς, Ιανουάριο ΕΝΑΝΤΙ, Μάρτιο ΕΝΑΝΤΙ, Μάϊο 
ΕΝΑΝΤΙ και Ιούλιο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 8 μηνών, χρέωσαν αφ’ ενός μεν 
όλες τις κιλοβατώρες 8 μηνών χωρίς την διακύμανση της ανωτέρω 
τιμής, αλλά το πλέον εγκληματικό είναι ότι σε όλο το ρεύμα που 
καταναλώθηκε το διάστημα των 8 μηνών χρέωσαν και την αύξηση 
που μπήκε από τον Ιούνιο και μετά. Το ρεύμα όμως καταναλώθηκε 7 
μήνες πριν την αύξηση κυρία ΔΕΗ. 

3) Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός είναι τόσο αυξημένος π.χ. μια μικρή 
καφετέρια να πληρώσει 2.700 Ευρώ. 

 
Αν νομίζετε κύριοι της ΔΕΗ ότι ο δικός μας κλάδος θα μείνει με σταυρωμένα 
χέρια είστε βαθειά νυκτωμένοι. Δεν σας έφτασε η ζημιά που μας κάνατε με 
τις απεργίες σας. Που αναγκαζόμασταν να κλείνουμε τα μαγαζιά μας με 
γεμάτα κόσμο. Που έπαθαν ένα σωρό ζημιές τα μηχανήματά μας από την 
διαφορά τάσης. Που πετούσαμε καθημερινά προϊόντα ευπαθή. Τώρα μας 
κάνετε κι αυτό το ύπουλο παιγχνίδι; 
 
Συνάδελφοι ελάτε όλοι σε επαφή μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε την 
απάτη της ΔΕΗ νομικά πλέον. 


