
 
 

 

 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κo Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: Απάνθρωπη στάση της ΔΕΗ, απέναντι σε ηλικιωμένο καρκινοπαθή 

συμπολίτη μας. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελία του Συλλόγου Καρκινοπαθών 

Μακεδονίας – Θράκης, η ΔΕΗ προέβη σε διακοπή παροχής του ρεύματος σε 

συμπολίτη μας καρκινοπαθή, με 80% αναπηρία και διαβητικό τύπου Β. 

Πιο συγκεκριμένα, για οφειλή χρέους 1.965 ευρώ, ο 70χρονος 

συνταξιούχος του ΟΓΑ από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, έμεινε χωρίς ρεύμα, 

καθώς διέκοψε την παροχή του η ΔΕΗ. Ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας, είχε 

αρχικά ρυθμίσει την οφειλή, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, 

εν μέσω «lockdown». Πρόκειται για έναν άνθρωπο που λόγω της ηλικίας, αλλά 

και της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας του, έχει γεμίσει από 

υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να στηρίζει την επιβίωσή του αποκλειστικά και 

μόνο στο πενιχρό εισόδημα, που προέρχεται από το Κοινωνικό Επίδομα 

Αλληλεγγύης. 

Μάλιστα, παρά τις δύο διαμαρτυρίες που προέβη ο Σύλλογος 

Καρκινοπαθών τόσο στη ΔΕΗ, όσο και στο Υπουργείο περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, του στάλθηκε καταγγελία σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας, με ό,τι συνεπάγεται από αυτό στη μέση του χειμώνα, αφού πλέον, 

εκτός της στέρησης του ρεύματος δεν θα χρησιμοποιεί και θέρμανση, με 

αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας του ιδίου, αλλά και της συζύγου του 

που τον φροντίζει. 

Κύριε Υπουργέ, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, απευθύνεται σε 
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πελάτες που καταναλώνουν ενέργεια. Όμως πολλοί πελάτες, στις δύσκολες 

εποχές που βιώνουμε συνολικά ως Κοινωνία, έχουν μεγάλες ανάγκες. Η ΔΕΗ 

μπορεί, ως εταιρεία, να οχυρώνεται πίσω από το δόγμα «το νόμιμο είναι και 

ηθικό», αλλά οι φτωχοί άνθρωποι, όχι. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα, του καρκινοπαθούς 

συμπολίτη μας, που δεν δύναται να ξεπληρώσει κατευθείαν το χρέος του 

στη ΔΕΗ; 

 

 Θα προβείτε σε ρύθμισης περισσότερων δόσεων, αναφορικά με το 

συγκεκριμένο χρέος; 

 

 Θα προβείτε σε παύση της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην 

κατοικία του; 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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