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                     Αρ.Πρ.: 326                                           Αθήνα 13/4/2020 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Προς :  72 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η    

Κοινοποίηση: Μέλη Δ.Σ & E.E της Π.Ο.Σ.Ε.Η 

Θέμα: «Αποστολή ΥΔΕ προς ΔΕΔΔΗΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»  

Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,  

Η Ομοσπονδία αμέσως μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων περιορισμού στην 

κίνηση των πολιτών από την Κυβέρνηση, μέτρα που εφαρμόστηκαν και από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

έστειλε έγγραφο προς τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ 

κ. Ηρακλή Μενεγάτο στις 18/3/2020 προκειμένου να δοθούν ενιαίες οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την κατάθεση των ΥΔΕ στα κατά τόπους καταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ μας ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Τομεάρχη Διαδικασιών 

& Συστημάτων κ. Αλεξία Κούρτη στις 10/4/2020, ότι έχει προβεί στην ενεργοποίηση 59 

κεντρικών emails ανά περιοχή στα οποία μπορούν να αποστέλλονται οι ΥΔΕ ή άλλα 

έγγραφα ηλεκτροδότησης ή να υποβληθεί κάποιο αίτημα εξυπηρέτησης για υφιστάμενη 

παροχή αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ.  

Τα πρωτότυπα έγγραφα των ΥΔΕ που θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email), θα πρέπει να κοινοποιούνται με ταχυδρομείο ή courier από τους 

καταναλωτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην διεύθυνση της περιοχής η οποία 

αναφέρεται στο site του ΔΕΔΔΗΕ.  

Σας κοινοποιούμε την κατάσταση με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) που μας 

κοινοποιήθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να μπορείτε να κοινοποιείται τις ΥΔΕ των 

συναδέλφων, με την επισήμανση ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής των ΥΔΕ 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνεται μόνο από το Σωματείο.  

Εξυπακούεται ότι για κάθε αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ΥΔΕ 

συναδέλφου προς τον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να τηρείται αρχείο της αποστολής του σχετικού 

email  στο Σωματείο για την αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος δημιουργηθεί.  

Για την  Π.Ο.Σ.Ε.Η 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

                       Θ.Αγγουράκης                                                                Χ.Κωνσταντόπουλος 


