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          Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3,  κατόπιν της υπ’ 
αρίθμ. πρωτ. οικ.276230/721/12-12-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί 
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:       
 
 

Θέμα 28ο  
Η.Δ. 

Έκδοση ψηφίσματος, με θέμα «Τη ΔΕΗ και τις διακοπές ρεύματος σε καταστήματα και 
πολίτες». 

Εισηγητής Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Εύβοιας κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
 
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΜ47ΛΗ-ΣΓΠ



 
 
 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 

 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
     Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διάβασε στο 
Σώμα την πρόταση ψηφίσματος  από την Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Εύβοιας κ. 
Ασημίνα Παπαναστασίου, με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος για τη ΔΕΗ και τις διακοπές 
ρεύματος σε καταστήματα και πολίτες», το οποίο είναι :  
  
   

Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, διαρκώς επεκτεινόμενο, η διακοπή ρεύματος σε 
καταστήματα, ως επί το πλείστον στην περιοχή της Εύβοιας. Όπως είναι γνωστό, η παροχή 
του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί σήμερα βασική κοινωνική ανάγκη αφού δεν υφίσταται 
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ούτε κατάστημα αλλά ούτε και νοικοκυριό που να λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το 
ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι η μόνη 
που δύναται να εγγυηθεί την παροχή του σε κάθε πολίτη. Το ρεύμα είναι δικαίωμα και 
βασικό κοινωνικό αγαθό που το έχει ανάγκη κάθε πολίτης και ιδιαίτερα σ’ αυτήν την 
ανθρωπιστική κρίση τα φτωχότερα και περισσότερο θιγόμενα κοινωνικά στρώματα. 

Παρόλα αυτά, επαγγελματίες διαμαρτύρονται για τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες 
αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, οι επαχθείς ρυθμίσεις στις οποίες καταλήγουν με τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι απρόσφορες καθώς αφενός απαιτείται ως 
προκαταβολή το ήμισυ της συνολικής οφειλής προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η 
διαδικασία και αφετέρου οι δόσεις συμπίπτουν με τους τρέχοντες λογαριασμούς, τους 
οποίους είναι αναγκασμένοι να καταβάλλουν κανονικότατα, για να μην εκπέσουν της 
ρύθμισης.  

Οι προϋποθέσεις, συνεπώς, της υποβολής σε ρύθμιση είναι δυσβάστακτες και 
τελικώς αποτρεπτικές για τον επαγγελματία που επιθυμεί να συνεχίσει τη λειτουργία του 
καταστήματός του. Οι καταστηματάρχες αυτοί, κατόρθωσαν να αποφύγουν ως τώρα την 
οικονομική καταστροφή μετά από επτά χρόνια συνεχούς οικονομικής κρίσης, ελέγχους 
κεφαλαίων, φορολογικές επιβαρύνσεις και κινδυνεύουν να καταστείλουν τη λειτουργία των 
καταστημάτων τους οριστικά εξαιτίας της διακοπής ρεύματος που επιχειρεί η ΔΕΗ. Ήδη 
από αρχές Οκτωβρίου, ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά κι ακόμη περισσότερες μικρές 
επιχειρήσεις της περιοχής της Κύμης και των Κονιστρών, αντιμετωπίζουν πλέον τη διακοπή 
ρεύματος λόγω οφειλής, ακόμη κι αν έχουν υποβάλει αίτηση δοσοποίησης της οφειλής. 

Σε μεγαλύτερη έκταση παρατηρείται το φαινόμενο στην περιοχή της Καρύστου και 
του Μαρμαρίου, όπου μέχρι τέλη Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 279(!) διακοπές 
ρεύματος και μάλιστα σε νοικοκυριά που όφειλαν μόλις ένα λογαριασμό! Σύμφωνα δε με τα 
στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ, μόλις το 5% των οφειλετών της ΔΕΗ, οφείλουν περισσότερα από 
3.000 ευρώ ώστε να θεωρούνται συστηματικοί κακοπληρωτές και αποτελούν το 48% των 
συνολικών οφειλών προς τη ΔΕΗ! Είναι φανερό και μόνο από τα στατιστικά δεδομένα, ότι η 
διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις-με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
την περιοχή της Καρύστου- επισυμβαίνει ως επί το πλείστον σε τιμολόγια οικιακά και 
μικρών επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να καταλύεται στην ουσία της, η έννοια της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινωνικού αγαθού και εξ αυτού του λόγου να 
εξαπλώνεται η φερόμενη ως «ανθρωπιστική κρίση». Αναφορικά δε, με το Δήμο Καρύστου, 
στον οποίο συντελείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δια των αιολικών πάρκων θα 
έχρηζε και η απαλλαγή του τέλους υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

H Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, οφείλει να σταθεί στο πλευρό τόσο των 
φυσικών προσώπων όσο και των επαγγελματιών οι οποίοι πασχίζουν να διατηρήσουν την 
λειτουργία των επιχειρήσεών τους και συμπαρίσταται στην πρότασή τους προς τη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ώστε α) οι προϋποθέσεις ένταξης σε ρύθμιση να μην είναι τόσο 
επαχθείς ώστε να καθίστανται αποτρεπτικές για τους αιτούντες, β) οι καθεαυτό ρυθμίσεις να 
είναι βιώσιμες και γ) να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής των οφειλών σε ρύθμιση. 

 
    

 
     Στη συνέχεια η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Εύβοιας κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
προέβη στην επικαιροποίηση του ανωτέρω ψηφίσματος με τη συναίνεση  του 
Περιφερειακού συμβούλου και επικεφαλή της παράταξης  “ Η Στερεά σε Νέα Τροχιά” και το 
οποίο κατατίθεται ολοκληρωμένο ως ακολούθως: 
 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένες περιπτώσεις διακοπής ρεύματος 
σε πολίτες και καταστήματα στην περιοχή της Εύβοιας.  

 Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δικαίωμα και βασικό κοινωνικό αγαθό. Η Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που το παρέχει είναι και η μόνη που δύναται να εγγυηθεί την 
παροχή του σε κάθε πολίτη και επιχείρηση, και ιδιαίτερα σ’ αυτήν την ανθρωπιστική κρίση 
στα φτωχότερα και περισσότερο θιγόμενα κοινωνικά στρώματα. 
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Ιδιαίτερα σήμερα οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται , εν όψει της  καταστροφικής  
προοπτικής να βάλουν «λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους εξ αιτίας διακοπής της 
ηλεκτροδότησης, πως  οι ρυθμίσεις τις οποίες προσφέρει η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού είναι άνευ αντικειμένου καθώς αφενός απαιτείται ως προκαταβολή το ήμισυ 
της συνολικής οφειλής προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία και αφετέρου οι 
δόσεις συμπίπτουν με τους τρέχοντες λογαριασμούς, τους οποίους είναι αναγκασμένοι να 
καταβάλλουν κανονικότατα, για να μην εκπέσουν της ρύθμισης.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εν τοις πράγμασι χαρακτηρίζονται δυσβάστακτες και 
αποβαίνουν τελικώς αποτρεπτικές για τον επαγγελματία που επιθυμεί να συνεχίσει τη 
λειτουργία του καταστήματός του. Οι καταστηματάρχες αυτοί, αφού «ηρωικά» κατόρθωσαν 
να αποφύγουν ως τώρα την οικονομική καταστροφή μετά από επτά χρόνια συνεχούς 
οικονομικής κρίσης, ελέγχους κεφαλαίων, φορολογικές επιβαρύνσεις, και λίγο πριν το 
πολυπόθητο τέλος της σκληρής «δοκιμασίας» που υπέστησαν και υφίστανται, όπως 
εξαγγέλλουν οι Κυβερνώντες, κινδυνεύουν από απόλυτη και χωρίς γυρισμό καταστροφή. 
Ήδη από αρχές Οκτωβρίου, ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά κι ακόμη περισσότερες 
μικρές επιχειρήσεις της περιοχής αντιμετωπίζουν την πίεση, ακόμη κι αν έχουν υποβάλει 
αίτηση δοσοποίησης της οφειλής. 

Σε μεγαλύτερη έκταση παρατηρείται το φαινόμενο σε περιοχές της Κύμης, των 
Κονιστρών, και ιδιαίτερα  Καρύστου και Μαρμαρίου, όπου μέχρι τέλη Οκτωβρίου είχαν 
πραγματοποιηθεί 279(!) διακοπές ρεύματος, σε μια περιοχή μάλιστα   στην οποία 
παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες 
πηγές , γεγονός που αυτονόητα θα επέβαλλε και την απαλλαγή των κατοίκων της περιοχής 
από το τέλους υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

 To  Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, στέκεται  στο πλευρό 
όλων αυτών που αποδεδειγμένα αδυνατούν στις σημερινές συνθήκες να 
ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση καταβολής ανεξόφλητων οφειλών, τόσο 
των φυσικών προσώπων όσο και των επαγγελματιών οι οποίοι πασχίζουν 
να διατηρήσουν την λειτουργία των επιχειρήσεών τους, Και συμπαρίσταται 
στην πρότασή προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ώστε : 

                  α) να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις ένταξης σε ρύθμιση ώστε να μην     
καθίστανται αυτές αποτρεπτικές για τους αιτούντες,  

                  β) οι καθεαυτό ρυθμίσεις να είναι βιώσιμες εξατομικευμένα με βάση τις 
πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής του οφειλέτη, και, 

                  γ) να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής των οφειλών σε ρύθμιση.    
 To  Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, ιδιαίτερα για την περιοχή 

της Κύμης  - Κονιστρών υιοθετεί το αίτημα τοπικών φορέων η ΔΕΗ να 
διαθέσει ένα άτομο για την καθημερινή εξυπηρέτηση των συναλλαγών της με 
τους πολίτες ώστε να μην αναγκάζονται αυτοί να προστρέχουν ακόμα και 80 
χιλιόμετρα μακριά στο Αλιβέρι. 

 
Χαλκίδα, 15-12-2017 

 
Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου: πρώην Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας και Περιφερειακή Σύμβουλος Εύβοιας 
Νίκος Στουπής : Περιφερειακός Σύμβουλος Εύβοιας και επικεφαλής της παράταξης «Η 
Στερεά σε Νέα Τροχιά» 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία,  εγκρίνει την έκδοση του   ανωτέρω επικαιροποιημένου 
ψηφίσματος για τη ΔΕΗ και τις διακοπές ρεύματος σε καταστήματα και πολίτες. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή 
Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΜ47ΛΗ-ΣΓΠ
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