Τις ηλεκτρονικές συναλλαγές προς αποφυγή του συνωστισμούενθαρρύνει η ΔΕΗ
Η ΔΕΗ, απότις πρώ
τες ημέ
ρες εκδή
λωσης της πανδημί
ας Covid-19,
έ
χ ει λά
β ει ό
λ α τα απαραί
τ ητα μέ
τ ρα για την προστασί
α των
εργαζομέ
ν ων και των πελατώ
ν της. Και αυτό θα συνεχί
σ ει να
κά
νει προσαρμό
ζοντας αναλό
γως τη λειτουργί
α και τις υπηρεσί
ες
της, για ό
σο διαρκείη πανδημί
α.
Χθες, στις 11 Μαΐ
ου 2020, επαναλειτού
ργησαν περισσό
τερα από
100 καταστή
ματα της ΔΕΗ αποκλειστικάγια πληρωμέ
ς, σύ
ναψη νέ
ων
συμβολαί
ων και αλλαγήστοιχεί
ων συμβολαί
ων.
Σε ό
λα τα καταστή
ματα υπή
ρξε αυστηρή τή
ρηση των απαραί
τητων
μέ
τρων ασφαλεί
ας για την προστασί
ας των εργαζομέ
νων και των
πελατώ
ν , ό
π ως θερμομέ
τ ρηση, ειδικέ
ς σημά
ν σεις για τή
ρ ηση
αποστά
σεων, χρή
ση μασκώ
ν, αντισηπτικά
, κ.α.
Επιπροσθέ
τ ως, οι υπά
λ ληλοι των καταστημά
τ ων σε ό
λ η την
επικρά
τεια κατέ
γραψαν τα στοιχεί
α 1000 και πλέ
ον πελατώ
ν, ώ
στε
να εξυπηρετηθού
ν από το τηλεφωνικό κέ
ν τρο 11770 εντό
ς της
ημέ
ρας και να αποφύ
γουν έ
τσι την παραμονήστις ουρέ
ς.
Ιδιαί
τερα αυξημέ
νη κί
νηση υπή
ρξε στο κεντρικό κατά
στημα της
Αριστεί
δ ου, ό
π ου παρατηρή
θ ηκαν από νωρί
ς το πρωί εικό
ν ες
συνωστισμού έ
ξω από τις πύ
λες εισό
δου.
Η κατά
σταση ομαλοποιή
θηκε μετά τις 9:00 π.μ., με τη συνδρομή
και της ΕΛΑΣ προκειμέ
νου οι πελά
τες να τηρή
σουν τις αποστά
σεις
ασφαλεί
ας, ενώ με από
φαση της διοί
κησης της ΔΕΗ το κατά
στημα
έ
μεινε ανοιχτό μέ
χρι αργά το από
γευμα, ώ
στε να εξυπηρετηθεί
και ο τελευταί
ος πελά
της.
Η ΔΕΗ προτρέ
πει τους καταναλωτέ
ς της, προκειμέ
νου να αποφύ
γουν
τον ό
ποιο συνωστισμό
, να πραγματοποιού
ν τις συναλλαγέ
ς τους

μέ
σα από το site της ΔΕΗ και από το τηλεφωνικό κέ
ντρο 11770,
του οποί
ο υ το ωρά
ρ ιο έ
χ ει αυξηθεί και πλέ
ο ν καλύ
π τει ό
λο
σχεδό
ν το εύ
ρος συναλλαγώ
ν (πληρωμέ
ς, νέ
α συμβό
λαια, αλλαγή
στοιχεί
ων, διακανονισμοίκλπ).
Μά
λιστα, για την καλύ
τερη εξυπηρέ
τηση των πελατώ
ν της, η ΔΕΗ
έχ ε ι ξ ε κ ι ν ήσ ε ι τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ία μ ε τ ο υ ς μ ε γ άλ ο υ ς
επικοινωνιακού
ς παρό
χους προκειμέ
νου να πετύ
χει τη μεί
ωση των
χρεώ
σ εων στους συνδρομητέ
ς τους, οι οποί
ο ι καλού
ν στο
τηλεφωνικό κέ
ντρο 11770. Ή
δη, έ
χει συμφωνή
σει με τη Wind, η
οποί
α προχώ
ρησε τα τελευταί
α 24ωρα σε μεί
ωση της χρέ
ωσης κατά
47% για τις κλή
σεις από σταθερό τηλέ
φωνο προς το τηλεφωνικό
κέ
ντρο της ΔΕΗ 11770.
Η ΔΕΗ συνεχί
ζ ει να ενισχύ
ε ι τα κανά
λ ια επικοινωνί
α ς και
εξυπηρέ
τ ησης με κά
θ ε τρό
π ο και ή
δ η τις τελευταί
ε ς ημέ
ρ ες
εξυπηρετεί τους πελά
τ ες της και μέ
σ α από τη σελί
δ α της στο
Facebook απαντώ
ντας σε αιτή
ματα και μηνύ
ματα.
Η εταιρεί
α θα κά
νει ό
,τι εί
ναι δυνατό
ν ώ
στε να εξυπηρετηθού
ν
οι πελά
τ ες της με τον καλύ
τ ερο και ασφαλέ
σ τερο τρό
π ο και
εί
μαστε βέ
βαιοι ό
τι με τη συνεργασί
α ό
λων θα ανταπεξέ
λθουμε
στις ιδιαί
τερες ανά
γκες της περιό
δου που ζού
με.

