
ΔΠΩΛ / Εξυπηρέτηση 
Που θέλουμε να πάμε  
και πως θα πάμε εκεί 



 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος και των  τρόπων της 
εξυπηρέτησης στα καταστήματα, τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες.  

• Μετατροπή του Δικτύου Καταστημάτων σε 
αναβαθμισμένο Δίκτυο Πωλήσεων. 

 

  ΔΠΩΛ- ΣΚΟΠΟΣ 



ΔΠΩΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Δημιουργία Αναβαθμισμένου Δικτύου Πωλήσεων: 

 

•  Με Καταστήματα Σύγχρονα, με Ενιαία Οπτική Ταυτότητα, 
με όλες τις συνθήκες ασφαλείας,  με εκπαιδευμένο 
προσωπικό, επικεντρωμένο στην καθαρή εξυπηρέτηση και 
τις Πωλήσεις.  

• Με παροχή πλήρους τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης 

• Με  περισσότερο συγκεντρωμένη  διαχείριση back office 
εργασιών,  αρχείων πελατών και παραπόνων  

•  Με διακανονισμούς χωρίς φυσική παρουσία  

 



ΔΠΩΛ - ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

• Έκδοση Οδηγού για την Οπτική Ταυτότητα Καταστημάτων 

• Έχει εγκριθεί από το ΔΣ ένα  τριετές πρόγραμμα εφαρμογής της 
Ο.Τ. στα καταστήματα. 

• Ανακατασκευή καταστημάτων Αριστείδου, Αγ. Δημητρίου, Κ. 
Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Βόλου , Τρίπολης και Κω. 

• Δημιουργία Πανελλαδικού Call Center 11770 

• Έκδοση νέου λογαριασμού σύμφωνα με αυτά που μας ζήτησαν 
οι πελάτες 

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής απεικόνισης λογαριασμών 12μήνου 

• Τοποθέτηση θυρών ασφαλείας σε 13 καταστήματα. 

• Λήψη μέτρων ασφαλείας στα υπόλοιπα ( κάγκελα, θωράκιση 
ταμείων , άθραυστοι υαλοπίνακες, κάμερες  ασφάλειας , 
χρηματοκιβώτια  κλπ ) 



• Η συνεχής μείωση του προσωπικού από 1013 σε 837 την 
τελευταία 5ετία και τα νέα αντικείμενα που έχουν 
προστεθεί στις αρμοδιότητες της ΔΠΩΛ:  

ΚΟΤ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΕΕΤΗΔΕ, ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

• Οι απαιτήσεις του νέου Κώδικα διαμορφώνουν αυξημένες 
ανάγκες  για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των 
πελατών 

• Διαχωρισμός Δικτύου & Εμπορίας Νέα αντικείμενα : 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΕΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗ 

 

• Λειτουργία του SAP  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  ΥΠΟΨΗ  



• Οπτική ταυτότητα: Αναδιαμόρφωση 16 Καταστημάτων το 2013  

 

• Ασφάλεια καταστημάτων:  Θύρες αποτροπής σε όλα  

 

• Μείωση του όγκου πίεσης στα Καταστήματα: 

 Πλήρης τηλεφωνική & ηλεκτρονική εξυπηρέτηση (πιλοτική εφαρμογή 

          έναρξη μέσα στο Α΄ 6μηνο του 2013). 

 Διερεύνηση της δυνατότητας διεκπεραίωσης διακανονισμών χωρίς   
φυσική παρουσία   

 Δημιουργία μηχανισμού κεντρικής διαχείρισης παραπόνων -αιτημάτων 

 Διερεύνηση της περισσότερο συγκεντρωμένης διαχείρισης των 
εργασιών back office και των αρχείων πελατών. 

 Ευρεία, εις βάθος & συνεχής ενημέρωση πελατών για εναλλακτικούς 
τρόπους πληρωμής και για χρήση του ιστοτόπου ΔΕΗ  

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ( 1) 



• Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής 

 

 Προαιρετική λήψη λογαριασμών μόνο ηλεκτρονικά . 

  Πληρωμή  λογ/μων και μέσω πιστωτικών καρτών ιδίων τραπεζών. 

 Εξέταση κινήτρων για πληρωμή λογ/μων μέσω ΑΠΛΟ 

 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ( 2)   



Αγαπητοί Συνάδελφοι ζούμε σε μία περίοδο που οι αλλαγές 
είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες . Δεν γνωρίζουμε το πως η 
Ανταγωνιστική Αγορά  μπορεί να διαμορφωθεί αύριο . 

 

Εμείς οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε για να 
διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να 
ενισχύσουμε τη μακροχρόνια σχέση  μαζί τους, έτσι  ώστε η 
ΔΕΗ να συνεχίσει να αποτελεί την πρώτη αλλά και ουσιαστικά 
την μοναδική  επιλογή τους. 

ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ   


