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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ∆.Ε.Η. 

 

Με εντολή του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. ανακοινώνεται ότι µετά και τη δεύτερη παράταση (ως και τη 
∆ευτέρα 8/2/10) της ψηφοφορίας για την έγκριση της σύµβασης των εισπρακτόρων λογαριασµών 
∆.Ε.Η. µέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π., θετικά τοποθετήθηκαν 247 µέλη (71,2% από τα 347 που δηλώθηκαν 
ήδη στη ∆.Ε.Η. και είχαν δικαίωµα ψήφου) ενώ για διάφορους λόγους δεν συµµετείχαν 88 µέλη 
(από αυτά, τα 4 είναι ιδρυτικά):  
 

ΤΑ 88 ΜΕΛΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ∆ΕΗ 

5 106 151 175 205 238 286 315 338 
9 109 153 176 213 241 289 316 339 

13 118 155 179 216 248 293 322 340 
14 120 159 180 217 252 296 330 341 
20 121 160 181 218 253 299 331 342 
25 124 163 182 221 262 300 332 343 
42 130 166 189 226 270 307 333 345 
67 137 167 192 227 275 308 335 346 
76 142 172 197 232 278 311 336  

103 148 174 203 233 279 314 337  
  
Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. κρίνει ότι η πρόταση της Σύµβασης έχει γίνει αποδεκτή από τα µέλη του 
Συνεταιρισµού και προχωρά στη διαδικασία υπογραφής τους, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ στο 
κείµενο που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. από την Παρασκευή 5 
Φεβρουαρίου 2010 και δικαίωµα υπογραφής έχουν ΟΛΟΙ οι συνεταιριστές µε αριθµό µέλους από 
το 1 ως και το 347, όπως δηλώθηκαν και συµπεριλήφθηκαν στο ειδικό παράρτηµα της Σύµβασης 
του Σ.Ε.Π.Π.Π. µε τη ∆.Ε.Η., από την 22α Ιανουαρίου 2010. Τα νεώτερα µέλη θα περιµένουν την 
απόφαση της Γ.Σ. που ίσως ορίσει κανόνες βιωσιµότητας. Στους Χάρτες Ελλάδας του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισµού την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 
2010 οι περιοχές που δείχνουν υπερφορτωµένες έχουν µαύρο φόντο και η περίπτωση τους θα 
εξεταστεί στη Γ.Σ.. Οι συνεταιριστές που το πρακτορείο τους λειτουργεί σε περιοχές που 
εµφανίζονται µε κόκκινο αρνητικό πρόσηµο, µπορούν να είναι σίγουροι από τώρα ότι θα 
συµπεριληφθούν στη λίστα της ∆.Ε.Η. ενώ φυσικά η κυρίαρχη Γενική Συνέλευση (στην οποία θα 
συµµετέχουν ΟΛΑ τα µέλη που θα εγγραφούν µέχρι και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010, 
ανεξαρτήτως αν η ένταξη του στη λίστα ης ∆.Ε.Η. µετατίθεται για µετά την 7η Μαρτίου) πιθανώς 
θα συµπεριλάβει όλους στην εν λόγω λίστα, αποφασίζοντας τυχόν κανόνες βιωσιµότητας µόνο για 
όσους εγγραφούν µετά τη Γ.Σ. της 7ης Μαρτίου 2010.  
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Σύµφωνα και µε τις οδηγίες, που έχουν ήδη ανακοινωθεί, κάθε µέλος θα εκτυπώνει τη Σύµβαση σε 
τρία (3) αντίτυπα, θα συµπληρώνει τα στοιχεία του, θα µονογράφει ΟΛΕΣ τις σελίδες και θα 
υπογράφει στο τέλος, γράφοντας επίσης το ονοµατεπώνυµο του ολογράφως. Τα τρία (3) αντίτυπα 
θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ΜΑΡΝΗ  56 – Τ.Κ. 10437 – ΑΘΗΝΑ και µετά τον έλεγχο τους 
από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Συνεταιρισµού (όπως εκ του 
Καταστατικού εντέλλεται και οφείλει να εκτελέσει) και ένα (1) αντίτυπο θα επιστρέφεται στον 
Συνεταιριστή µαζί µε το αυτοκόλλητο σήµα για τη βιτρίνα του πρακτορείου και τον 9ψήφιο 
προσωπικό κωδικό του κάθε εισπράκτορα. Με τον κωδικό αυτόν θα ανοίξει τον ειδικό καταθετικό 
λογαριασµό όψεως στην ΕΤΕ και θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του πρακτορείου του (τον 
συνδεδεµένο µε ηλεκτρονικό αναγνώστη barcode) το λογισµικό είσπραξης λογαριασµών 
καταναλωτών ∆.Ε.Η. που χορηγεί ο Σ.Ε.Π.Π.Π.. Εντός της εβδοµάδας θα είναι έτοιµο για επίδειξη 
στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισµού demo επίδειξης του προγράµµατος εξόφλησης.  
 

Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. εφιστά την προσοχή των Συνεταιριστών στις ανωτέρω οδηγίες διότι οι 
πρώτες αιτήσεις που παραλήφθηκαν σήµερα ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου είχαν αποσταλεί από τα 
βιαστικά µέλη µε πολλά λάθη (συνήθως λιγότερα από τα 3 απαιτούµενα αντίτυπα ή χωρίς 
µονογραφές σε κάθε σελίδα τους). Τα µέλη αυτά θα ειδοποιηθούν µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
να ξαναστείλουν τις αιτήσεις τους. 
 

Η διοίκηση του Συνεταιρισµού ευχαριστεί τα µέλη που προσφέρθηκαν εθελοντικά για να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους κατά τον έλεγχο των παραπάνω αιτήσεων και θα ειδοποιηθούν σχετικά, εφόσον 
χρειαστούν. Ωστόσο σηµειώνεται πως πλέον απόφαση µας είναι να αρχίσει η λειτουργία του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. σε καθαρά επιχειρηµατική βάση και η πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού θα 
επισπευστεί. Η εθελοντική προσφορά κράτησε αρκετά και ευχαριστούµε όσους την προσέφεραν.  
 

Η επόµενη διαβούλευση των µελών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010, για να 
καθοριστούν τα θέµατα που θα εξετάσει η Γ.Σ..  

 
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. 


