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ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί
1.

Με τον παρόντα Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (εφεξής
«Κώδικας Προµήθειας») ρυθµίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
Πελατών και των Προµηθευτών τόσο κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων και
της σύναψης της σύµβασης µεταξύ τους, όσο και κατά την εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων.

2.

Οι ορισµοί που αναφέρονται στον ν. 2773/1999, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης
του ∆ικτύου και τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπως
ισχύουν, έχουν το περιεχόµενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο νόµο και
τους Κώδικες αυτούς. Ειδικότερα, για την εφαρµογή του Κώδικα Προµήθειας
ισχύουν οι πρόσθετοι ορισµοί, ως ακολούθως:
α. Αρχή: Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
β.

Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κ∆Σ&ΣΗΕ»), ο Κώδικας
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής (εφεξής «Κ∆∆») και ο Κώδικας
∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (εφεξής «Κ∆Μ∆Ν»).

γ.

Προµηθευτές: Οι κάτοχοι άδειας προµήθειας που διενεργούν Προµήθεια σε
τελικούς Πελάτες.

δ.

Βασικές Κατηγορίες Πελατών: Οι Πελάτες κατατάσσονται κατά κατηγορία:

ε.

•

µε κριτήριο το σκοπό τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας που
προµηθεύονται στις εξής βασικές κατηγορίες: Οικιακοί Πελάτες,
Αγροτικοί Πελάτες, Επαγγελµατικής Χρήσης Πελάτες, και

•

µε κριτήριο τη χρήση του Συστήµατος ή του ∆ικτύου σε Υψηλής, Μέσης
ή Χαµηλής Τάσης.

Ειδικές Κατηγορίες Πελατών: Είναι οι κατηγορίες Πελατών βάσει κριτηρίων
και προϋποθέσεων που καθορίζονται από τον Προµηθευτή. Οι Ειδικές
Κατηγορίες Πελατών δύναται να συµπληρώνουν ή να εξειδικεύουν Βασικές
Κατηγορίες Πελατών.

στ. Ευάλωτοι Πελάτες: νοούνται οι Πελάτες, όπως αυτοί καθορίζονται στην
κείµενη νοµοθεσία. Ελλείψει σχετικής νοµοθεσίας, ευάλωτοι νοούνται
εκείνοι οι οποίοι δεν είναι σε θέση είτε να καταβάλουν το σχετικό τίµηµα για
την παροχή ενέργειας, είτε να διαχειριστούν τη σχέση τους µε τον Προµηθευτή,
ως αποτέλεσµα κοινωνικών ή ατοµικών συγκυριών που υπερβαίνουν τον έλεγχό
τους, και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικών µέτρων υποστήριξης και προστασίας.
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Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, στους Ευάλωτους Πελάτες
εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες:
αα. Οι οικονοµικά ασθενείς Πελάτες. Πρόκειται για νοικοκυριά που
αντιµετωπίζουν δυσκολία ή αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασµό
ηλεκτρικής ενέργειας.
ββ. Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης. Πρόκειται για άτοµα, τα
οποία για σοβαρούς λόγους υγείας χρειάζονται συνεχή παροχή ενέργειας για
τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή/ και παρακολούθησης ζωτικών
λειτουργιών, όπως για παράδειγµα συσκευές µηχανικής υποστήριξης
αναπνευστικής ή/ και καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιµοκάθαρσης κ.α..
γγ. Ηλικιωµένοι Πελάτες: Πρόκειται για πελάτες οι οποίοι έχουν
συµπληρώσει το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν µε άλλο πρόσωπο που να µην έχει
συµπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
δδ. Πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα υγείας: Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται άτοµα µε σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήµατα ή
µε άλλη σοβαρή σωµατική ή ψυχική αναπηρία, οι οποίοι δεν είναι σε θέση
να ασκήσουν βιοποριστική εργασία.
ζ.

Σύµβαση Προµήθειας: Η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ Προµηθευτή και
Πελάτη για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και περιλαµβάνει τους
όρους προµήθειας: τα Τιµολόγια Προµήθειας, τους Γενικούς Όρους
Προµήθειας και τυχόν ειδικούς όρους.

η. Τιµολόγιο Προµήθειας: Οι διακριτές µοναδιαίες χρεώσεις και στοιχεία βάσει
των οποίων υπολογίζεται το ύψος των χρεώσεων που επιβάλλει ο
Προµηθευτής στον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύµβασης Προµήθειας για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.
θ.

Λογαριασµός Κατανάλωσης: Το αναλυτικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
που εκδίδει ο Προµηθευτής στο πλαίσιο της Σύµβασης Προµήθειας, το
οποίο περιλαµβάνει τις Χρεώσεις Προµήθειας, τις Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις,
τους αναλογούντες φόρους, καθώς και κάθε άλλη οφειλή του Πελάτη προς
τον Προµηθευτή που απορρέει από τη Σύµβαση Προµήθειας.

ι.

Περίοδος Χρέωσης: Η χρονική περίοδος κατανάλωσης στην οποία αφορά ο
Λογαριασµός Κατανάλωσης.

ια. Χρεώσεις Προµήθειας: Οι χρεώσεις που επιβάλει ο Προµηθευτής στον
Πελάτη για την Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι οποίες σχετίζονται
αποκλειστικά µε τη διασφάλιση από τον Προµηθευτή της διάθεσης της
ποσότητας ενέργειας που καταναλώνει ο Πελάτης.
ιβ. Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις: Χρεώσεις που βαρύνουν τους Πελάτες και αφορούν
σε υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχονται από τρίτους, καθώς και
σε ανταποδοτικά τέλη, στο βαθµό που τα ποσά των χρεώσεων αυτών
καταβάλλονται στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή το ∆ιαχειριστή του
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οικείου ∆ικτύου από τον Προµηθευτή, ο οποίος εκπροσωπεί τους µετρητές
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
Άρθρο 2
Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας
Η εποπτεία για την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των Προµηθευτών
και των Πελατών, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Προµήθειας διενεργείται από τη ΡΑΕ,
η οποία στο πλαίσιο αυτό δικαιούται ιδίως:
α. Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Προµηθευτών καθώς και στα
τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που διατηρούν αυτοί, ιδίως σχετικά µε τους
Πελάτες τους καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
β.

Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς ή καταγγελίας από
τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά µε την τήρηση των
διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.

γ.

Να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των Προµηθευτών
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Άδειές τους.
Άρθρο 3
Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας

Ο Κώδικας Προµήθειας τροποποιείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού µετά από
γνώµη της ΡΑΕ.
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ΤΜΗΜΑ II
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 4
Υποχρέωση Προµήθειας
1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων κατά το Άρθρο 15, ο Προµηθευτής, µετά από
αίτηση του Πελάτη, υποχρεούται να υποβάλει Προσφορά Προµήθειας κατά τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις κατά το Άρθρο 16.

2.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να συνάπτει µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και
το ∆ιαχειριστή του οικείου ∆ικτύου, τις συµβάσεις που προβλέπονται στους
Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη Σύµβαση Προµήθειας. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να
αναγράφει σε όλα τα έγγραφα που είναι δηλωτικά της δραστηριότητάς του,
καθώς και στην ιστοσελίδα του, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία, τον αριθµό Μητρώου Συµµετεχόντων που τηρείται στον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή.

3.

Κάθε Προµηθευτής οφείλει να καταρτίζει, δηµοσιοποιεί και να εφαρµόζει
«Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε Πελάτη» που ελέγχεται και
παρακολουθείται από την ΡΑΕ. Στόχος του κώδικα είναι η προστασία των
καταναλωτών από µη διαφανείς, επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές
επικοινωνίας και προώθηση προσφορών. Ο Κώδικας περιέχει κατ’ ελάχιστον τις
αρχές συναλλακτικής συµπεριφοράς και προδιαγραφές για όλες τις
προσφερόµενες υπηρεσίες του Προµηθευτή που αφορούν την προώθηση, π.χ.
µέσω τηλεφώνου, υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων, προσωπικής επίσκεψης,
διαδικτύου, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, π.χ. συµπεριφορά
προσωπικού, την κατάρτιση Τιµολογίων Προµήθειας και την έκδοση
Λογαριασµού Κατανάλωσης.
Άρθρο 5
∆ιαφάνεια – Εχεµύθεια

1.

Κάθε Προµηθευτής οφείλει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να
δηµοσιοποιεί γενικά στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά µε τους
Πελάτες και τις εγκαταστάσεις των Πελατών, τους µετρητές των οποίων
εκπροσωπεί, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τις δραστηριότητές του.

2.

Η υποχρέωση πληροφόρησης που επιβάλλεται στην παράγραφο 1, ισχύει εφόσον
δεν παραβλάπτεται το απόρρητο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη
νοµοθεσία.
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3.

Το ως άνω καθήκον εχεµύθειας δεν ισχύει έναντι της ΡΑΕ και κάθε άλλης
ελληνικής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, στο πλαίσιο της άσκησης των
αρµοδιοτήτων τους.

4.

∆εν θεωρούνται εµπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους
Προµηθευτές, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε ιστορικά στοιχεία και
στατιστικά δεδοµένα.

5.

Η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της συγκεντρωτικούς πίνακες µε τα
δηµοσιοποιηµένα Τιµολόγια Προµήθειας κάθε Προµηθευτή. Για την καλύτερη
ενηµέρωση των καταναλωτών και τη διευκόλυνσή τους στην επιλογή
Προµηθευτή, η ΡΑΕ δύναται επίσης να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της,
παραδείγµατα υπολογισµού της ετήσιας δαπάνης επί τη βάσει προκαθορισµένων
τυπικών επιπέδων κατανάλωσης λαµβάνοντας υπόψη δηµοσιοποιηµένα
Τιµολόγια Προµήθειας. Η ΡΑΕ δύναται επίσης να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα
της, εργαλεία συγκριτικού υπολογισµού της ανωτέρω δαπάνης βάσει
συγκεκριµένων στοιχείων ηλεκτρικής κατανάλωσης και φορτίου της
εγκατάστασης του Πελάτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Άρθρο 6
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης
Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία που
καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων αυτών γίνεται
τουλάχιστον µέσω της ιστοσελίδας του Προµηθευτή. Οι Προµηθευτές υποχρεούνται
να τηρούν την ανωτέρω ιστοσελίδα ενεργή και προσβάσιµη και να επικαιροποιούν τα
στοιχεία που δηµοσιοποιούν σε αυτήν, καθ΄όλη τη διάρκεια άσκησης της
δραστηριότητας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 7
∆ηµοσιοποίηση ταυτότητας
Οι Προµηθευτές δηµοσιοποιούν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Αριθµό Μητρώου Συµµετεχόντων που τηρείται στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
β.

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνα, fax, email) για
γενικές πληροφορίες, για θέµατα εξυπηρέτησης πελατών και για υποβολή
παραπόνων.

γ.

Γεωγραφική κάλυψη ή περιορισµός υπηρεσιών προµήθειας, σηµεία
εξυπηρέτησης πελατών, σηµεία και τρόποι πληρωµής λογαριασµών.
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δ.

Επαρκείς πληροφορίες οικονοµικών µεγεθών και οικονοµικές καταστάσεις,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.
2773/1999.

ε.

Πληροφορίες εταιρικής ταυτότητας καθώς και των κατηγοριών των
προϊόντων που µπορεί να προσφερθούν συνδυαστικά.
Άρθρο 8
Τιµολόγια Προµήθειας

1.

Οι Προµηθευτές καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν Τιµολόγια Προµήθειας για όσες
από τις Βασικές Κατηγορίες Πελατών δραστηριοποιούνται, όπως οι κατηγορίες
αυτές ορίζονται στον παρόντα Κώδικα καθώς και για Ειδικές Κατηγορίες τις
οποίες οι ίδιοι ορίζουν.

2.

Τα Τιµολόγια Προµήθειας διαµορφώνονται και παρουσιάζονται κατά τρόπο
πλήρη, αναλυτικό, σαφή και εύκολα κατανοητό. Τα Τιµολόγια Προµήθειας
περιλαµβάνουν τις διακριτές µοναδιαίες χρεώσεις και στοιχεία βάσει των οποίων
υπολογίζεται το ύψος των χρεώσεων για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία. Οι
ανωτέρω µοναδιαίες χρεώσεις και στοιχεία παρουσιάζονται διακριτά ανά οµάδα
χρεώσεων, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτός ο διαχωρισµός µεταξύ
αφενός των χρεώσεων που είναι κοινές στα Τιµολόγια Προµήθειας όλων των
Προµηθευτών, ήτοι οι Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις, και αφετέρου των Χρεώσεων
Προµήθειας που εφαρµόζει ο συγκεκριµένος Προµηθευτής. Κάθε στοιχείο
παρουσιάζεται µε τρόπο που καθιστά εύκολο και απολύτως σαφή τον
υπολογισµό της αντίστοιχης χρέωσης. Ειδικότερα, κάθε Τιµολόγιο Προµήθειας
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Προσδιορισµό της Βασικής ή της Ειδικής Κατηγορίας Πελατών στους
οποίους διατίθεται.
β.

Προσδιορισµό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων κατάταξης Πελατών
στην Ειδική Κατηγορία Πελατών στην οποία αφορά το τιµολόγιο.

γ.

∆ιαχωρισµό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε οµάδα Χρεώσεων
Προµήθειας και σε οµάδα Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων.

δ.

Για κάθε επιµέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του τέλους
στο οποίο αφορά η χρέωση, των µεγεθών που τιµολογούνται, των
αντίστοιχων µοναδιαίων τιµών χρέωσης, την περίοδο χρέωσης και των
παραµέτρων υπολογισµού της χρέωσης.

ε.

Αναφορά της περιοδικότητας έκδοσης Λογαριασµών Κατανάλωσης, ήτοι
έναντι ή εκκαθαριστικών, καθώς και του τρόπου προσδιορισµού των
χρεώσεων των λογαριασµών που εκδίδονται βάσει εκτιµώµενης
κατανάλωσης.

στ. Το ποσό ή τη µεθοδολογία υπολογισµού της απαιτούµενης χρηµατικής
εγγύησης.
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3.

Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να κοινοποιούν στη ΡΑΕ τα Τιµολόγια
Προµήθειας που εφαρµόζουν για κάθε Κατηγορία Πελατών, καθώς και κάθε
τροποποίηση αυτών, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη θέση τους σε
ισχύ.
Άρθρο 9
Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.

Για την ενηµέρωση των Πελατών σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους για
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τις σχετικές διαδικασίες, οι Προµηθευτές
καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι
Προµηθευτές υποχρεούνται να ενηµερώνουν το περιεχόµενο του ανωτέρω
εντύπου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

2.

Το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας περιέχει κατ’ ελάχιστο, συνοπτικές
πληροφορίες για τα ακόλουθα:
α. Περιγραφή των υπηρεσιών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει ο
Προµηθευτής µε αναφορά σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές, και σχετικές χρεώσεις, καθώς και στις ευθύνες του
Προµηθευτή έναντι του Πελάτη, όπως αυτές απορρέουν από την παροχή των
υπηρεσιών αυτών, µε αντιπαραβολή στις αντίστοιχες Χρεώσεις Προµήθειας.
β.

Αναφορά των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχονται από το
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και το ∆ιαχειριστή του οικείου ∆ικτύου, των
αρµοδιοτήτων των φορέων αυτών και των ευθυνών τους έναντι των
Πελατών, όπως αυτές απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, µε
αντιπαραβολή στις αντίστοιχες Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις.

γ.

Περιγραφή διαδικασιών και προϋποθέσεων σύναψης Σύµβασης Προµήθειας
και έναρξης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

δ.

Τη διάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας, τις δυνατότητες και τις διαδικασίες
ανανέωσης και διακοπής και τα δικαιώµατα καταγγελίας της Σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών λύσης της Σύµβασης.

ε.

Τους τρόπους ενηµέρωσης του Πελάτη σχετικά µε τροποποίηση των όρων
της σύµβασης και ιδίως των Τιµολογίων Προµήθειας.

στ. Τη διαδικασία αλλαγής Προµηθευτή.
ζ.

Τη διαδικασία υποβολής παραπόνων και αιτηµάτων και τη διαδικασία
επίλυσης
διαφορών
µεταξύ
του
Προµηθευτή
και
Πελάτη,
συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών από τους αρµόδιους φορείς.

η. Τον Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε Πελάτη.
θ.

Περιγραφή διαδικασιών και προϋποθέσεων ένταξης στους Ευάλωτους
Πελάτες και σε Ειδικές Κατηγορίες Πελατών.
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3.

Το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα
κάθε Προµηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ άπαξ καθώς και µετά από κάθε
τροποποίησή του. Το ανωτέρω έντυπο αποστέλλεται από τους Προµηθευτές
στους Πελάτες µε την Προσφορά Προµήθειας και κάθε φορά που τροποποιείται.
Άρθρο 10
Τυποποιηµένα έντυπα

1.

Κάθε Προµηθευτής καταρτίζει και διαθέτει δωρεάν στα σηµεία εξυπηρέτησης
πελατών και µέσω της ιστοσελίδας του κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα
τυποποιηµένα έντυπα:
α. Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας που περιλαµβάνει έντυπο
εξουσιοδότησης προς τον Προµηθευτή προκειµένου να ζητά από τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή ιστορικά δεδοµένα κατανάλωσης του εν λόγω Πελάτη.
β.

Γενικοί Όροι Σύµβασης Προµήθειας.

γ.

Έντυπο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης Πελάτη.

δ.

Έντυπο ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.

ε.

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

στ. Έντυπο αίτησης τροποποίησης Σύµβασης Προµήθειας.
ζ.

Έντυπο υποβολής αιτηµάτων και παραπόνων.

η. Έντυπο Καταγγελίας Σύµβασης Προµήθειας.

2.

θ.

Έντυπο αµφισβήτησης Λογαριασµού Κατανάλωσης.

ι.

Έντυπο εξουσιοδότησης για διακοπή ηλεκτροδότησης.

Το περιεχόµενο των ανωτέρω εντύπων διαµορφώνεται µε τρόπο ώστε να
καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα
Κώδικα. Τα έντυπα των περιπτώσεων (στ) έως και (θ) ανωτέρω αποστέλλονται
από τον Προµηθευτή στους πελάτες του µαζί µε τη Σύµβαση Προµήθειας.
Άρθρο 11
Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας

1. Κάθε Προµηθευτής καταρτίζει και δηµοσιοποιεί ετήσια έκθεση µε στατιστικά
στοιχεία δραστηριότητας, ιδίως που αφορούν σε πελάτες και ενέργεια ανά Βασική
και Ειδική Κατηγορία πελατών.
2. Κάθε Προµηθευτής ενηµερώνει τους πελάτες του, µέσω της ιστοσελίδας του,
καθώς και µε ένθετο ή σχετική επιστολή που επισυνάπτεται κατ’ ελάχιστο στο
Λογαριασµό Κατανάλωσης του πρώτου τριµήνου του έτους, για τη συµβολή κάθε
ενεργειακής πηγής στο συνολικό µίγµα καυσίµου κατά το προηγούµενο έτος,
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κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του
ν. 2773/1999.
3. Επιπλέον, κάθε Προµηθευτής κοινοποιεί στην ΡΑΕ εντός του πρώτου µήνα µετά
το πέρας κάθε τριµήνου του έτους αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν την
δραστηριότητα Προµήθειας κατά το προηγούµενο τρίµηνο, τα οποία
περιλαµβάνουν τα εξής:
α. Συνολικός αριθµός πελατών ανά κατηγορία (συµπεριλαµβανοµένων των
κατηγοριών των Ευάλωτων Πελατών).
β.

Αριθµός νέων πελατών ανά κατηγορία (διακριτά για πελάτες που
προέρχονται από άλλο προµηθευτή ή από νέες συνδέσεις).

γ.

Αριθµός πελατών που ανανεώνουν τη σύµβασή τους ανά κατηγορία.

δ.

Συνολικές πωλήσεις σε πελάτες ανά κατηγορία (ενέργεια και έσοδα).

ε.

Πωλήσεις σε νέους πελάτες ανά κατηγορία (διακριτά για πελάτες που
προέρχονται από άλλο προµηθευτή και πελάτες από νέες συνδέσεις)
(ενέργεια και έσοδα).

στ. Πωλήσεις σε πελάτες που ανανεώνουν την σύµβασή τους ανά κατηγορία
(ενέργεια και έσοδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 12
Γενικές αρχές
Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται µόνο µετά από σύναψη Σύµβασης
Προµήθειας µεταξύ Προµηθευτή και Πελάτη. Η Σύµβαση Προµήθειας συνάπτεται
κατόπιν Προσφοράς Προµήθειας, την οποία καταρτίζει και υποβάλει ο Προµηθευτής
στον Πελάτη, και της σχετικής Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας.
Άρθρο 13
Υποβολή Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας
1.

Η Αίτηση Προσφοράς Προµήθειας υποβάλλεται σύµφωνα µε το σχετικό
τυποποιηµένο έντυπο του Προµηθευτή, κατ’ ελάχιστο στα σηµεία εξυπηρέτησης
των πελατών του ή µέσω συστηµένης ταχυδροµικής επιστολής. Οι Προµηθευτές
µπορεί να παρέχουν στον Πελάτη τη δυνατότητα υποβολής αίτησης τηλεφωνικά,
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µέσω της ιστοσελίδας τους ή µε οποιοδήποτε άλλο
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πρόσφορο τρόπο, εφόσον τηρούν ηλεκτρονικό Μητρώο Επικοινωνίας και
Εξυπηρέτησης Πελατών.
2.

Για την υποβολή αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ηλεκτρική
σύνδεση, ενεργοποιηµένη ή µη, της εγκατάστασης του Πελάτη µε το Σύστηµα ή
το ∆ίκτυο, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
Άρθρο 14
Περιεχόµενο αίτησης Προσφοράς Προµήθειας

1.

Το έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας παρέχει τη δυνατότητα
συµπλήρωσης κατά τρόπο τυποποιηµένο τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
α. Τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη σύναψη Σύµβασης
Προµήθειας. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής λογαριασµών είναι
διαφορετική από τη διεύθυνση της εγκατάστασης στην οποία αφορά η
αίτηση προµήθειας γίνεται σχετική µνεία από τον Πελάτη.
β.

Την ταχυδροµική διεύθυνση και το είδος της εγκατάστασης για την οποία ο
Πελάτης αιτείται τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας, σύµφωνα µε τις
Κατηγορίες Πελατών που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα.

γ.

Την τάση του δικτύου (υψηλή, µέση, χαµηλή) στο οποίο συνδέεται η
εγκατάσταση του Πελάτη.

δ.

Τον αριθµό παροχής της εγκατάστασης και, εφόσον υπάρχει, τον αριθµό του
µετρητή του Πελάτη, όπως τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή

ε.

Ένδειξη σχετικά µε το αν απαιτείται ενεργοποίηση της σύνδεσης. περίπτωση
στην οποία ο Πελάτης, εφόσον προβεί στη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας,
οφείλει απαραιτήτως να εξουσιοδοτήσει τον Προµηθευτή προκειµένου να
προβεί αυτός στις διαδικασίες ενεργοποίησης της σύνδεσης, κατά τα
οριζόµενα στο Άρθρο 16 παράγραφος 3.

στ. Το προτιµώµενο δηµοσιευµένο τιµολόγιο του Προµηθευτή ή αίτηση για
παροχή ειδικού τιµολογίου προσαρµοσµένο στα φορτιακά χαρακτηριστικά
και την καταναλωτική συµπεριφορά του πελάτη. Σε περίπτωση που η
εγκατάσταση εξυπηρετείται από προσωρινή σύνδεση, κατά τα οριζόµενα
στον Κώδικα ∆ικτύου, σηµειώνεται η επιθυµητή διάρκεια ισχύος της
σύµβασης προµήθειας.
ζ.

2.

Λοιπά στοιχεία σχετικά µε ειδικότερα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων
του Πελάτη, που είναι αναγκαία στον Προµηθευτή, για την κατάρτιση της
προσφοράς του.

Με την Αίτηση Προσφοράς δύναται να παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον
Προµηθευτή προκειµένου να ζητά από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ιστορικά
δεδοµένα κατανάλωσης του εν λόγω Πελάτη.
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Άρθρο 15
Επεξεργασία αίτησης Προσφοράς Προµήθειας
1.

Ο Προµηθευτής, µετά από την παραλαβή αίτησης Προσφοράς Προµήθειας
αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών
αναλόγως της διαθεσιµότητας ιστορικών δεδοµένων κατανάλωσης, Προσφορά
Προµήθειας ή, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενηµερώνει σχετικά τον
Πελάτη.

2.

Ο Προµηθευτής δύναται να απορρίπτει Αίτηση Προσφοράς Προµήθειας, αν
συντρέχει µία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος προς τον Προµηθευτή που
απορρέουν από προηγούµενη µεταξύ τους Σύµβασης Προµήθειας,
β) δεν προβλέπεται από τους όρους της Άδειας του Προµηθευτή η προµήθεια
σε Πελάτες της κατηγορίας στην οποία κατατάσσεται ο αιτών Πελάτης,
γ) ο Προµηθευτής δεν προσφέρει υπηρεσίες στην γεωγραφική περιοχή του
Πελάτη, ή
γ) δεν προσκοµίζεται µε την αίτηση του Πελάτη αριθµός παροχής της
εγκατάστασής του.

3.

Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και να αναφέρει
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει
επανεξέταση της αίτησής του.
Άρθρο 16
Περιεχόµενο Προσφοράς Προµήθειας

1.

Η Προσφορά Προµήθειας προς Πελάτη καταρτίζεται εγγράφως, είναι δεσµευτική
για τον Προµηθευτή και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α. Την προτεινόµενη Σύµβαση Προµήθειας µε τους Γενικούς Όρους και τυχόν
ειδικούς που προτείνονται, συµπεριλαµβανοµένης της προτεινόµενης
διάρκειας ισχύος της Σύµβασης Προµήθειας και τον µέγιστο προβλεπόµενο
χρόνο ενεργοποίησης της σύνδεσης και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
από την υπογραφή της Σύµβασης Προµήθειας.
β.

Πλήρη και αναλυτική διατύπωση των προσφερόµενων Τιµολογίων
Προµήθειας και εκτίµηση του συνολικού ετήσιου κόστους βάσει της
Προσφοράς Προµήθειας.

γ.

Το ύψος της ζητούµενης εγγύησης.

δ.

Το χρόνο ισχύος της Προσφοράς Προµήθειας.

ε.

Το έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προµηθευτή.
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στ. ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, συµπληρωµένη µε τα στοιχεία
του Πελάτη.
ζ.

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο
Πελάτης σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς για τη σύναψη Σύµβασης
Προµήθειας και ειδικότερα οδηγίες συµπλήρωσης και διαβίβασης στον
Προµηθευτή της Σύµβασης Προµήθειας, καθώς και των λοιπών εντύπων.

η. Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης του Προµηθευτή να εκπροσωπεί τον
Πελάτη ενώπιον του αρµόδιου ∆ιαχειριστή για θέµατα που ρυθµίζονται µε
τον παρόντα Κώδικα και τους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
2.

Η Προσφορά Προµήθειας αφορά κατ’ ελάχιστο στους δηµοσιοποιηµένους
Γενικούς Όρους και Τιµολόγια Προµήθειας που διαθέτει ο Προµηθευτής για την
Κατηγορία Πελατών στην οποία κατατάσσεται ο αιτών Πελάτης. Οι
Προµηθευτές δύνανται να προσφέρουν επιπροσθέτως ειδικούς όρους και
Τιµολόγια Προµήθειας. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωµα του Πελάτη
για σύναψη Σύµβασης Προµήθειας βάσει των δηµοσιοποιηµένων όρων και
τιµολογίων που διατίθενται από τους Προµηθευτές για την Κατηγορία Πελατών
στην οποία εντάσσεται.

3.

Σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/ ηλεκτροδότησης της σύνδεσης ή
επαναλειτουργίας σύνδεσης µετά από διακοπή, αποστέλλεται µε την Προσφορά
Προµήθειας έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης του Προµηθευτή για την
εκπροσώπηση του Πελάτη ενώπιον του αρµόδιου ∆ιαχειριστή για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση και οι
οποίες διενεργούνται ταυτόχρονα µε την κατάθεση της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης
Μετρητή Φορτίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 17
Γενικοί όροι Σύµβασης Προµήθειας
1.

Η Σύµβαση Προµήθειας περιέχει τους γενικούς όρους που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο αυτό και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και της
κείµενης νοµοθεσίας.

2.

Η Σύµβαση Προµήθειας καταρτίζεται εγγράφως και έχει κατ’ ελάχιστο το
ακόλουθο περιεχόµενο:
α. Στοιχεία του Προµηθευτή και του Πελάτη (Όνοµα ή Επωνυµία Πελάτη,
διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, διεύθυνση ηλεκτροδοτούµενης εγκατάστασης,
διεύθυνση
αποστολής
λογαριασµού,
στοιχεία
επικοινωνίας,
περιλαµβανοµένων των στοιχείων επικοινωνίας µε εναλλακτικό πρόσωπο).
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β.

Περιγραφή του αντικειµένου της Σύµβασης, των παρεχόµενων υπηρεσιών
και ειδικότερα των ορίων ευθύνης του Προµηθευτή σε σχέση µε την
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

γ.

Εφαρµοζόµενο Τιµολόγιο Προµήθειας.

δ.

∆ιαδικασία τιµολόγησης, τρόπος υπολογισµού χρεώσεων, συχνότητα
έκδοσης λογαριασµών βάσει εκτιµώµενης και καταµετρούµενης
κατανάλωσης, προθεσµίες εξόφλησης και τρόπους πληρωµής.

ε.

∆ιάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας και τρόπο ανανέωσής της.

στ. Προϋποθέσεις επιστροφής εγγύησης και τις περιπτώσεις κατάπτωσής της.
ζ.

∆ιαδικασίες τροποποίησης του Τιµολογίου Προµήθειας και της Σύµβασης
Προµήθειας, τρόποι και ελάχιστοι χρόνοι ενηµέρωσης του Πελάτη.

η. Αναφορά των όρων της Σύµβασης Προµήθειας που δύναται να
τροποποιούνται κατόπιν αίτησης Πελάτη, διαδικασία τροποποίησης και
ελάχιστοι χρόνοι ειδοποίησης.
θ.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύµβαση Προµήθειας, τον τρόπο κοινοποίησης της καταγγελίας στον
Πελάτη και το χρόνο προηγούµενης γνωστοποίησης.

ι.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύµβαση Προµήθειας, τον τρόπο κοινοποίησης της καταγγελίας στον
Προµηθευτή και το χρόνο προηγούµενης γνωστοποίησης.

ια. ∆ιαδικασία υποβολής παραπόνων και διαχείρισης διαφωνιών επί των
χρεώσεων.
ιβ. ∆ιαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
ιγ. Κάθε άλλη ειδική υποχρέωση που συµφωνείται µεταξύ των µερών.
3.

Όροι της Σύµβασης Προµήθειας που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος είναι
άκυροι. Η ακυρότητα ενός όρου της Σύµβασης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα
του συνόλου αυτής.

4.

Κάθε συµφωνία περιορισµού ή απαλλαγής του Προµηθευτή από τις ευθύνες του
είναι άκυρη.

5.

Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης
Προµήθειας και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που σχετίζονται µε
την ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τον
Πελάτη σχετικά µε το προβλεπόµενο χρόνο ενεργοποίησης της σύνδεσης και
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
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Άρθρο 18
∆ιάρκεια
1.

Η προσφερόµενη από τον Προµηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύµβασης
Προµήθειας είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει η
παροχή της υπηρεσίας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προµηθευτή.
Μετά τη λήξη του έτους και εφόσον υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην
Σύµβαση, δύναται να ανανεώνεται αυτοµάτως σε ετήσια βάση. Οι παραπάνω
όροι ισχύουν µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων τροποποίησης και καταγγελίας
που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα και τη Σύµβαση Προµήθειας. Κατ΄
εξαίρεση, συµβάσεις προµήθειας που αφορούν σε προσωρινές συνδέσεις, κατά
τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ικτύου, δύναται να έχουν διάρκεια µικρότερη του
ενός (1) έτους.

2.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει τον Πελάτη µε ηλεκτρική ενέργεια,
καθ όλο το χρόνο της ελάχιστης διάρκειας της Σύµβασης Προµήθειας που
καθορίζεται στο παρόν άρθρο, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις
διατάξεις κατά το Άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα. Η ελάχιστη διάρκεια της
Σύµβασης Προµήθειας δεν περιορίζει ούτε θίγει κατ’ οιονδήποτε τρόπο τα
δικαιώµατα του Πελάτη να καταγγέλλει τη Σύµβαση Προµήθειας, κατά τα
οριζόµενα στο ως άνω άρθρο.
Άρθρο 19
Εγγύηση

1.

Ο Προµηθευτής δύναται να ζητά από τον Πελάτη την καταβολή εγγύησης κατά
την υπογραφή της Σύµβασης Προµήθειας, για την εξασφάλιση, αποκλειστικά,
µελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Το ύψος της εγγύησης για κάθε Κατηγορία Πελατών ή για κάθε
Τιµολόγιο Προµήθειας, ή η µεθοδολογία που εφαρµόζει ο Προµηθευτής για τον
υπολογισµό της εγγύησης ή η δυνατότητα διακανονισµού των πληρωµών,
προβλέπεται στους όρους προµήθειας που δηµοσιοποιούνται κατά το Κεφάλαιο
2.

2.

Ο Προµηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει από τον Πελάτη την καταβολή
εγγύησης που να υπερβαίνει το ποσό Λογαριασµών Κατανάλωσης που
αντιστοιχούν σε πραγµατική ή εκτιµώµενη κατανάλωση για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών.

3.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας από τον Προµηθευτή
λόγω µη εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις
της παραγράφου 4, Άρθρο 21, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του
Προµηθευτή και συµψηφίζεται µε το ποσό των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Σε
περίπτωση που µετά τον συµψηφισµό προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, ο
Προµηθευτής δικαιούται να διεκδικήσει την καταβολή του σχετικού ποσού από
τον Πελάτη µε κάθε νόµιµο µέσο.

4.

Σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της Σύµβασης Προµήθειας, κατόπιν καταγγελίας
ή αυτοδικαίως, το ποσό της εγγύησης συµψηφίζεται µε τις χρεώσεις του
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τελευταίου εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης που αφορά σε χρεώσεις
για κατανάλωση έως το χρόνο διακοπής της προµήθειας.
5.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει µετά τον
συµψηφισµό καταβάλλεται στον Πελάτη.
Άρθρο 20
Τροποποίηση όρων Σύµβασης Προµήθειας

1.

Για την τροποποίηση όρων της Σύµβασης Προµήθειας, περιλαµβανοµένων των
Χρεώσεων Προµήθειας, ο Προµηθευτής υποχρεούται σε προηγούµενη
ενηµέρωση των πελατών του. Η ενηµέρωση γίνεται µε ατοµική ειδοποίηση,
τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. Η
ατοµική ειδοποίηση περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α. Πλήρη και αναλυτική αναφορά των όρων της Σύµβασης Προµήθειας ή των
Χρεώσεων Προµήθειας που τροποποιούνται. Μεταβολές στην εταιρική
ταυτότητα του Προµηθευτή νοούνται ως τροποποιήσεις των όρων της
Σύµβασης Προµήθειας.
β.

Το χρόνο έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, ο οποίος δεν µπορεί να απέχει
λιγότερο από εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
ειδοποίησης.

γ.

Υπόµνηση του δικαιώµατος του Πελάτη να καταγγείλει τη Σύµβαση
Προµήθειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις κατά το Άρθρο 21,
συνοδευόµενη από πλήρη και αναλυτική παράθεση των σχετικών
διαδικασιών και των χρόνων που προβλέπονται για την επέλευση των
εννόµων αποτελεσµάτων της καταγγελίας, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στη
Σύµβαση Προµήθειας.

Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν για τις Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις τις οποίες δεν
ελέγχει ο Προµηθευτής. Ο Προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τους
πελάτες του µε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται µε τον πρώτο Λογαριασµό
Κατανάλωσης µετά την έναρξη ισχύος των µεταβολών στις Ρυθµιζόµενες
Χρεώσεις.
2.

Ο Πελάτης δύναται να αιτείται στον Προµηθευτή του την τροποποίηση όρων της
Σύµβασης Προµήθειας. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται το αργότερο
τριάντα (30) ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία τροποποίησης της
σύµβασης, µε εξαίρεση την περίπτωση (α) κατωτέρω για την οποία τίθεται
προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών. Οι Πελάτες έχουν το δικαίωµα να
αιτούνται την τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας, ιδίως ως προς τα
ακόλουθα:
α. Τη µεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης στην οποία αφορά η
Σύµβασης Προµήθειας, σε περίπτωση µετεγκατάστασης του Πελάτη.
β.

Την επιλογή διαφορετικού τιµολογίου από τα εκάστοτε διαθέσιµα Τιµολόγια
Προµήθειας του Προµηθευτή.
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3.

γ.

Τη µεταβολή στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη, όπως της διεύθυνσης
αποστολής των Λογαριασµών Κατανάλωσης.

δ.

Τον χαρακτηρισµό του Πελάτη ως Ευάλωτου. Στις περιπτώσεις αυτές, η
αίτηση συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας.

Οι Προµηθευτές δύνανται να καθορίζουν επιπλέον περιπτώσεις για τις οποίες οι
Πελάτες έχουν δικαίωµα να αιτούνται τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποφαίνεται επί αιτήσεων τροποποίησης
Σύµβασης Προµήθειας εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή τους
και να προβαίνει εντός του χρόνου αυτού στις απαιτούµενες ενέργειες. Η
απόρριψη της αίτησης τροποποίησης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και
να αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες ο Πελάτης δύναται
να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του.
Άρθρο 21
Καταγγελία Σύµβασης Προµήθειας

1.

Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει τη Σύµβαση
Προµήθειας. Η καταγγελία της Σύµβασης Προµήθειας από Πελάτη ουδεµία
συνέπεια, οικονοµική ή άλλης φύσεως, δύναται να συνεπάγεται σε βάρος του
Πελάτη, µε εξαίρεση την περίπτωση που η Σύµβαση Προµήθειας περιλαµβάνει
πρόσθετους όρους αναφορικά µε τον ελάχιστο χρόνο παραµονής της σε ισχύ και
της αποζηµίωσης που δικαιούται ο Προµηθευτής αν η σύµβαση καταγγελθεί από
τον Πελάτη πριν την παρέλευση του ως άνω χρόνου. Οι ανωτέρω πρόσθετοι όροι
αναγράφονται ρητά και πάντοτε σε συνδυασµό µε την αναγραφή των
ευνοϊκότερων όρων που παρέχονται στον Πελάτη ως αντιστάθµισµα, καθώς και
των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων που απορρέουν
από το σύνολο των πρόσθετων αυτών όρων.

2.

Η καταγγελία της Σύµβασης Προµήθειας από Πελάτη γίνεται εγγράφως
σύµφωνα µε το έντυπο καταγγελίας που καταρτίζεται και διατίθεται από τον
Προµηθευτή. Με την επιφύλαξη των διατάξεων κατά το Άρθρο 33, τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την παρέλευση τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής στον Προµηθευτή του εντύπου
καταγγελίας, υπογεγραµµένου από τον Πελάτη.

3.

Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµηθείας εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών, από τη λήψη γνώσης της πρόθεσης του Προµηθευτή για
τροποποίηση όρου της Σύµβασης Προµήθειας, περιλαµβανοµένης, ιδίως, της
πρόθεσης αύξησης των Χρεώσεων Προµήθειας. Κάθε τροποποίηση όρου της
Σύµβασης Προµήθειας περιέρχεται σε γνώση του Πελάτη µέσω ατοµικής
ειδοποίησής του από τον Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 20. Για το
χρόνο επέλευσης των αποτελεσµάτων της καταγγελίας, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση όρου Σύµβασης
τίθεται σε ισχύ µετά από εξήντα (60) ηµέρες, από την έγγραφη ειδοποίηση του
Πελάτη από τον Προµηθευτή.

4.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων κατά το Άρθρο 29 παράγραφος 7, ο
Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας και να προβεί
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στις προβλεπόµενες ενέργειες προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή για την παύση
εκπροσώπησης µετρητή υπερήµερου Πελάτη, αν παρέλθει άπρακτη η
καταληκτική προθεσµία που ορίζεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 6,
Άρθρο 29 και εξακολουθούν να είναι ληξιπρόθεσµες οι οφειλές του Πελάτη. Τα
έννοµα αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άµεσα.
5.

Με εξαίρεση την περίπτωση υπερηµερίας ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσµων
οφειλών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, αν ο Πελάτης παραβιάζει
λοιπούς όρους της Σύµβασης Προµήθειας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, ο Προµηθευτής
ειδοποιεί σχετικά τον Πελάτη, θέτοντας παράλληλα προθεσµία τουλάχιστον
τριάντα (30) ηµερών για την άρση της παραβίασης. Αν η ανωτέρω προθεσµία
παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση
Προµήθειας και να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες προς τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του µετρητή του Πελάτη. Τα έννοµα
αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άµεσα. Με την
ειδοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο Προµηθευτής υποχρεούται
απαραιτήτως να ενηµερώνει τον Πελάτη για τις συνέπειες σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης του Πελάτη εντός της ταχθείσης προθεσµίας.

6.

Η προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 5 επιµηκύνεται για τριάντα (30)
επιπλέον ηµέρες για τους Ευάλωτους Πελάτες.

7.

Οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται από τον
Προµηθευτή είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
µέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η βεβαία ηµεροµηνία αποστολής τους. Οι
χρόνοι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο άρχονται από την εποµένη της ηµέρας
αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις
υπηρεσίες ή τα µέσα διαβίβασής τους.
Άρθρο 22
Αυτοδίκαιη λύση

1.

Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Προµηθευτή του την πρόθεση
αποχώρησης από την εγκατάσταση το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν
την επιθυµητή ηµεροµηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυµεί την τροποποίηση
της Σύµβασης Προµήθειας λόγω µετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, η
Σύµβαση Προµήθειας λύεται αυτοδικαίως.

2.

Ο Πελάτης προβαίνει ακολούθως στις οριζόµενες, κατά τους Κώδικες
∆ιαχείρισης ∆ικτύων, ενέργειες, για την παύση εκπροσώπησης του µετρητή και
τη διακοπή της ηλεκτροδότησής του κατά την επιθυµητή ηµεροµηνία
αποχώρησης από την εγκατάσταση. Εναλλακτικά, ο πελάτης δύναται να
εξουσιοδοτεί τον Προµηθευτή του, προκειµένου να προβεί αυτός στις ως άνω
ενέργειες για την παύση εκπροσώπησης του µετρητή και τη διακοπή
ηλεκτροδότησης, περίπτωση στην οποία ο Προµηθευτής υποχρεούται στην
ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης
ηµέρας από την παραλαβή της εξουσιοδότησης. Ως ηµεροµηνία αυτοδίκαιης
λύσης της Σύµβασης Προµήθειας λαµβάνεται η ηµεροµηνία παύσης της
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εκπροσώπησης του µετρητή του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
3.

Κατά το χρόνο παύσης της εκπροσώπησης λαµβάνει χώρα τελευταία ανάγνωση
µετρητή, βάσει της οποίας ο Προµηθευτής αποστέλλει στον Πελάτη τελικό
εκκαθαριστικό Λογαριασµό Κατανάλωσης.
Άρθρο 23
Εκχώρηση Σύµβασης Προµήθειας

Εκχώρηση της Σύµβασης Προµήθειας από τον Προµηθευτή σε τρίτο επιτρέπεται
µόνο εφόσον ο πελάτης ενηµερωθεί για την επικείµενη εκχώρηση και τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις της Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, Άρθρο
20.
Άρθρο 24
Πρόσθετοι όροι
Ο Προµηθευτής και ο Πελάτης µπορούν να συνοµολογήσουν επιπλέον όρους, όπως
όρους διακοπτόµενου φορτίου, κατά τα ειδικώς οριζόµενα στο Άρθρο 25, ή
προσφορά άλλων υπηρεσιών, εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 25
Πρόσθετοι όροι διακοπτόµενου φορτίου
1.

Συµβάσεις Προµήθειας που συνάπτονται µε Πελάτη η κατανάλωση του οποίου
µετράται από Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, δύνανται να περιέχουν πρόσθετους
όρους διακοπτόµενου φορτίου. Με τους εν λόγω όρους, ο Πελάτης αποδέχεται το
δικαίωµα του Προµηθευτή να ζητά από αυτόν να περιορίσει ή να διακόψει την
κατανάλωσή του για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και καθορίζονται πλήρως
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας, οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα των συµβαλλόµενων.

2.

Οι όροι διακοπτόµενου φορτίου περιλαµβάνονται εξολοκλήρου σε διακριτό
κεφάλαιο της Σύµβασης Προµήθειας και προσδιορίζουν κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα:
Α) Τις προϋποθέσεις και τους τρόπους ενεργοποίησης των όρων διακοπτόµενου
φορτίου, το εύρος του περιορισµού κατανάλωσης που συµφωνείται, τις
υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων και τις ενέργειες που απαιτούνται από την
πλευρά του Πελάτη για την τήρηση των σχετικών όρων.
Β) Τα οικονοµικά ή άλλης φύσης αντισταθµιστικά οφέλη για τον Πελάτη από
την προσχώρησή του στις συµφωνίες διακοπτόµενου φορτίου, τα οποία
µπορούν να είναι είτε πάγιου χαρακτήρα ή εξαρτώµενα από την
ανταπόκριση του Πελάτη ή συνδυασµός των παραπάνω.
Γ) Το µέγιστο πλήθος ωρών ή διακριτών αιτηµάτων περιορισµού κατανάλωσης
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Προµήθειας ή/και συγκεκριµένων
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περιόδων αυτής, καθώς και τις χρονικές περιόδους (εντός 24ώρου,
εβδοµάδας ή/και µήνα) κατά τις οποίες ο Προµηθευτής δύναται να
ενεργοποιεί τους όρους διακοπτόµενου φορτίου.
∆) Το µέγιστο συνεχές χρονικό διάστηµα στο οποίο δύναται να αφορά έκαστο
αίτηµα του Προµηθευτή για περιορισµό της κατανάλωσης του Πελάτη.
Ε) Τον ελάχιστο χρόνο προηγούµενης ειδοποίησης του Πελάτη, ο οποίος δεν
µπορεί να είναι µικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τον
επιθυµητό χρόνο έναρξης του περιορισµού κατανάλωσης, τους τρόπους
ειδοποίησης και επιβεβαίωσης λήψης αυτής από τον Πελάτη.
ΣΤ) Τα µετρητικά δεδοµένα που ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον
Πελάτη σε σχέση µε την ενεργοποίηση των όρων διακοπτόµενου φορτίου
και τα αποτελέσµατα αυτής.
Ζ) Τον τρόπο προσδιορισµού της ανταπόκρισης του Πελάτη σύµφωνα µε τους
όρους διακοπτόµενου φορτίου της Σύµβασης Προµήθειας και τον τρόπο
υπολογισµού του σχετικού αντισταθµιστικού οφέλους.
Η) Τυχόν οικονοµικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση µη τήρησης των
όρων διακοπτόµενου φορτίου από τους συµβαλλόµενους και τον τρόπο
προσδιορισµού αυτών.
Θ) Τον τρόπο καταβολής τυχόν χρεώσεων ή πιστώσεων που προκύπτουν από
την εφαρµογή των όρων διακοπτόµενου φορτίου.
3.

Οι όροι διακοπτόµενου φορτίου δύνανται επίσης να αφορούν σε περιπτώσεις
όπου η διακοπή ή ο περιορισµός της κατανάλωσης του Πελάτη επιτυγχάνεται
µέσω αυτοµατισµών ή προγραµµατισµού του µετρητή ή µέσω τηλεχειρισµού του
είτε από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, κατόπιν εντολής του Προµηθευτή, ή
από τον ίδιο τον Προµηθευτή, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης τέτοιων
δυνατοτήτων του µετρητικού εξοπλισµού και του δικτύου και υπό τις συνθήκες
και προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά µε τους όρους αυτούς.

4.

Οι Προµηθευτές υποβάλλουν στη ΡΑΕ εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή Συµβάσεων Προµήθειας µε όρους
διακοπτόµενου φορτίου κατά το προηγούµενο έτος. Στην έκθεση αυτή δίνονται
στοιχεία αναφορικά µε το πλήθος των παραπάνω συµβάσεων, το µέγεθος του
περιορισµού ζήτησης που αυτές αφορούν, το ποσοστό του χρόνου που
ενεργοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 26
Εκπροσώπηση µετρητή Πελάτη από Προµηθευτή
1.

Οι Πελάτες Υψηλής Τάσης και οι Πελάτες Μέσης Τάσης δύναται να
προµηθεύονται ενέργεια, ταυτοχρόνως, από περισσότερους του ενός
Προµηθευτές. Οι λοιποί Πελάτες δεν δύναται να προµηθεύονται ενέργεια,
ταυτοχρόνως, από περισσότερους του ενός Προµηθευτές.

2.

Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται µέσω της εκπροσώπησης
Μετρητή Φορτίου Πελάτη από Προµηθευτή, µε την υποβολή σχετικής ∆ήλωσης
Εκπροσώπησης στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, κατά τα οριζόµενα στους
Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.

3.

Οι Μετρητές Φορτίου, για τους οποίους ουδέποτε έχει υποβληθεί ∆ήλωση
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες
∆ιαχείρισης ∆ικτύων, εκπροσωπούνται από τη ∆ΕΗ Α.Ε..

4.

Η εκπροσώπηση Μετρητή Φορτίου Πελάτη από Προµηθευτή δεν συνιστά
εξουσιοδότηση προς τον Προµηθευτή να εκπροσωπεί τον Πελάτη ενώπιον των
αρµόδιων ∆ιαχειριστών, για θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα Κώδικα και
µε τους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε
Προµηθευτή κατόπιν της έγγραφης εξουσιοδότησής του από τον Πελάτη, η
οποία αναφέρεται στο Άρθρο 16.
Άρθρο 27
Τιµολόγηση - Λογαριασµός Κατανάλωσης

1.

Η χρέωση του Πελάτη για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της
Σύµβασης Προµήθειας, πραγµατοποιείται µε την έκδοση και αποστολή
Λογαριασµού Κατανάλωσης. Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Λογαριασµός Κατανάλωσης περιέχει,
επίσης, τις Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις, εφόσον τα ποσά των χρεώσεων αυτών που
βαρύνουν τον Πελάτη καταβάλλονται στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή από τον
Προµηθευτή του.

2.

Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να εφαρµόζουν διαδικασίες ελέγχου των
δεδοµένων µέτρησης που παραλαµβάνουν από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές
∆ικτύων, όπως σύγκριση µε ιστορικά στοιχεία, προκειµένου σηµαντικές
µεταβολές στην κατανάλωση των Πελατών τους να διαπιστώνονται και να
διερευνώνται κατά το δυνατό πριν την έκδοση λογαριασµού. Οι Προµηθευτές
υποχρεούνται να διερευνούν σηµαντικές µεταβολές κατανάλωσης, ζητώντας κατ’
αρχάς τη συνδροµή των Πελατών τους και προβαίνοντας ακολούθως, εφόσον
απαιτείται, σε επιτόπιο έλεγχο κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 31, και να
ενηµερώνουν, αναλόγως των ευρηµάτων, τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
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3.

Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης εκδίδεται περιοδικά, σύµφωνα µε το εκάστοτε
ισχύον σύστηµα τιµολόγησης του Προµηθευτή, και µε µέγιστη Περίοδο
Χρέωσης ανά Κατηγορία Πελάτη, ως εξής:
Κατηγορία Πελάτη

Περίοδος
Χρέωσης

Οικιακοί Πελάτες

2 µήνες

Αγροτικοί Πελάτες

2 µήνες

Επαγγελµατικής Χρήσης

1 µήνας

4.

Ο Προµηθευτής αποστέλλει το Λογαριασµό Κατανάλωσης στην τελευταία
δηλωθείσα διεύθυνση του Πελάτη. Οι Λογαριασµοί Κατανάλωσης εξοφλούνται
εντός της προβλεπόµενης σε αυτούς προθεσµίας.

5.

Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής
πληροφορίες:
(1) Τα στοιχεία του Προµηθευτή (επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, στοιχεία
επικοινωνίας όπως αριθµούς fax και δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ΑΦΜ).
(2) Τα στοιχεία του Πελάτη (επωνυµία, διεύθυνση της ηλεκτροδοτούµενης
εγκατάστασης, διεύθυνση αποστολής λογαριασµού, στοιχεία επικοινωνίας,
ΑΦΜ), τον αριθµό παροχής και τον αριθµό µετρητή της ηλεκτροδοτούµενης
εγκατάστασης.
(3) Αριθµό, ηµεροµηνία έκδοσης και είδος Λογαριασµού (βάσει
καταµετρούµενης κατανάλωσης (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ), βάσει εκτιµώµενης
κατανάλωσης (ΕΝΑΝΤΙ) ή βάσει ανάγνωσης µετρητή από τον Πελάτη ή τον
Προµηθευτή (ΕΝΑΝΤΙ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ)).
(4) Κατηγορία Πελάτη (οικιακός ή µη οικιακός, τάση σύνδεσης, κτλ), κατηγορία
και διακριτικά στοιχεία εφαρµοζόµενου Τιµολογίου Προµήθειας.
(5) Τις ηµεροµηνίες της προηγούµενης, της τρέχουσας και της επόµενης
καταµέτρησης.
(6) Την Περίοδο Χρέωσης του λογαριασµού.
(7) Τις ενδείξεις κάθε µεγέθους, όπως ενέργεια και ισχύς, που χρεώνεται βάσει
του εφαρµοζόµενου Τιµολογίου Προµήθειας, όπως καταµετρήθηκαν κατά
την αρχή και καταµετρήθηκαν, εκτιµήθηκαν ή αναγνώσθηκαν στο τέλος της
Περιόδου Χρέωσης
(8) Τη συνολική κατανάλωση κατά την Περίοδο Χρέωσης, για κάθε µέγεθος
που χρεώνεται βάσει του εφαρµοζόµενου Τιµολογίου Προµήθειας,
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(9) ∆ιακριτή αναγραφή των χρεώσεων που επιβάλλονται, η οποία περιλαµβάνει
για κάθε µία από τις κατωτέρω χρεώσεις το καθαρό ποσό, τον τρόπο
υπολογισµού του βάσει της καταναλωθείσας ποσότητας και της αντίστοιχης
µοναδιαίας χρέωσης, τον αναλογούντα φόρο, και επιµέρους άθροιση των
ποσών ανά οµάδα χρεώσεων, ως ακολούθως:
Χρεώσεις Προµήθειας
α)

Χρέωση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της
Σύµβασης Προµήθειας.

Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις
α)

Χρέωση για τη χρήση του Συστήµατος και για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

γ)

Χρέωση για τη χρήση του ∆ικτύου και για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών του αρµοδίου ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

δ)

Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.

δ)

Χρεώσεις για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπές
χρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τµήµατος VI του Κ∆Σ&ΣΗΕ.

ε)

Ειδικό Τέλος ΑΠΕ.

στ) Τέλη υπέρ ΡΑΕ.
ζ)

Λοιπές Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις, σύµφωνα µε τον ορισµό της
περίπτωσης (ιδ), παράγραφος 2, Άρθρο 1, όπως αυτές καθορίζονται µε
την κείµενη νοµοθεσία.

(10) Τα ποσά που αντιστοιχούν σε ποινικές ρήτρες και ανταλλάγµατα που
πιστώνονται στον Πελάτη από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λόγω
παραβίασης Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων, µε αναφορά στην αντίστοιχη
παραβίαση, κατά τα οριζόµενα στον Κ∆∆.
(11) Τυχόν προηγούµενες ανεξόφλητες οφειλές και υπόµνηση της δυνατότητας
του Προµηθευτή να διακόψει την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε
περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του συνολικού οφειλόµενου ποσού
(12) Το συνολικό οφειλόµενο ποσό, µετά το συµψηφισµό του µε τυχόν ποινικές
ρήτρες και ανταλλάγµατα υπέρ του Πελάτη, κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση 10 ανωτέρω, περιλαµβανοµένων τυχόν ανεξόφλητων οφειλών
από προηγούµενους λογαριασµούς.
(13) Προθεσµία και τρόποι υποβολής αντιρρήσεων, ηµεροµηνία λήξης
προθεσµίας εξόφλησης, τρόποι και σηµεία πληρωµής του Λογαριασµού
Κατανάλωσης.
(14) Το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί.
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(15) Ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, ιδίως σύγκριση µε την κατανάλωση κατά
την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αµέσως προηγούµενου έτους ή την
εξέλιξη ανά περίοδο χρέωσης του κυλιόµενου µέσου όρου κατανάλωσης
κατά το τελευταίο 12µηνο, καθώς και συγκριτικά στοιχεία της κατανάλωσης
του πελάτη σε σχέση µε καταναλώσεις τυπικών εγκαταστάσεων µε παρόµοια
χαρακτηριστικά.
6.

Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας επιτυχώς πιστοποιηµένων µετρήσεων
κατανάλωσης, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, για
περίοδο χρέωσης ή για τµήµα αυτής, ο Λογαριασµός Κατανάλωσης εκδίδεται για
την αντίστοιχη περίοδο, βάσει των δεδοµένων µέτρησης που εκτιµά ο αρµόδιος
∆ιαχειριστής ∆ικτύου, σύµφωνα µε τη διαδικασία διόρθωσης και εκτίµησης
µετρήσεων που ορίζεται στον σχετικό Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Στην
περίπτωση του προηγουµένου εδαφίου ο Λογαριασµός περιέχει σχετική
επισήµανση και συνοπτική περιγραφή του τρόπου υπολογισµού των χρεώσεων
βάσει εκτιµώµενης κατανάλωσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχονται
σχετικά από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου.

7.

Με κάθε Λογαριασµό Κατανάλωσης παρέχονται στον Πελάτη και οι ακόλουθες
πληροφορίες:
α) Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας του Προµηθευτή για την υποβολή
ερωτηµάτων, παραπόνων και αντιρρήσεων αναφορικά µε τις χρεώσεις του
Λογαριασµού Κατανάλωσης.
β) Το τηλεφωνικό κέντρο και τα στοιχεία επικοινωνίας του τµήµατος
Εξυπηρέτησης Πελατών, όπου ο Πελάτης δύναται να απευθύνεται για την
υποβολή παραπόνων και αιτηµάτων.
γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας οργανώσεων καταναλωτών, καθώς και τα στοιχεία
επικοινωνίας µε το φορέα που είναι αρµόδιος για την εξωδικαστική επίλυση
διαφορών µεταξύ Πελατών και Προµηθευτή κατά το Άρθρο 34.
δ) Το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του τοπικού παραρτήµατος
του αρµοδίου ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, όπου ο Πελάτης δύναται να
απευθύνεται για την υποβολή παραπόνων και αιτηµάτων, την αναφορά
βλαβών που σχετίζονται µε το ∆ίκτυο και την παροχή του, καθώς και για την
επικοινωνία µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.
ε)

Πρακτικές συµβουλές για θέµατα, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, προστασία
ηλεκτρικών συσκευών και θέµατα ασφάλειας, καθώς και στοιχεία
επικοινωνίας φορέων και οργανισµών, και διευθύνσεις διαδικτυακών τόπων,
µέσω των οποίων οι τελικοί Πελάτες µπορεί να πληροφορούνται σχετικά µε
τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τη χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάστασή τους, τα τυπικά χαρακτηριστικά
ενεργειακής κατανάλωσης ή τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού και
των συσκευών που απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια.

στ) Ενηµέρωση για τις υποχρεώσεις των Πελατών σε σχέση µε την ασφάλεια και
την προστασία των µετρητών κατανάλωσης των εγκαταστάσεών τους και
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τον τακτικό έλεγχο των ενδείξεών τους, κατά τα οριζόµενα στους σχετικούς
Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, καθώς και πρακτικές συµβουλές σχετικά µε
τα παραπάνω θέµατα.
8.

Με τον πρώτο Λογαριασµό Κατανάλωσης κάθε έτους, ο Προµηθευτής παρέχει
επιπροσθέτως στον Πελάτη του:
α) Ενηµερωτικό σηµείωµα που περιλαµβάνει στοιχεία κατανάλωσης κατά το
προηγούµενο έτος, συνολικό κόστος για το προηγούµενο έτος, εκτίµηση
κατανάλωσης και κόστους για το τρέχον έτος και υπενθύµιση του
δικαιώµατος αλλαγής Προµηθευτή.
β) Πληροφορίες για την ποσοστιαία συνεισφορά των διαφόρων πηγών
ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό του µίγµα, κατά το προηγούµενο έτος.
Περαιτέρω, παρέχονται µε τον ανωτέρω λογαριασµό και οι ελάχιστες
παραποµπές σε ευρέως προσβάσιµες πηγές αναφοράς, για την αξιόπιστη
πληροφόρηση του Πελάτη, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
τη χρήση του ενεργειακού µίγµατος του Προµηθευτή του, ιδίως όσον αφορά
στις επιπτώσεις από τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και τα ραδιενεργά
απόβλητα.

9.

Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης Προµήθειας, ο τελευταίος εκκαθαριστικός
Λογαριασµός Κατανάλωσης που αφορά σε χρεώσεις για κατανάλωση έως το
χρόνο διακοπής της προµήθειας αποστέλλεται το αργότερο έξι (6) εβδοµάδες
µετά την διακοπή της προµήθειας και το ποσό της εγγύησης συµψηφίζεται µε τις
χρεώσεις.

10. Αν ο Πελάτης δεν λαµβάνει Λογαριασµό Κατανάλωσης οφείλει να απευθύνεται
άµεσα στον Προµηθευτή του για σχετική ενηµέρωση.
Άρθρο 28
∆ιόρθωση Λογαριασµών Κατανάλωσης
1.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβαίνει άµεσα στη διόρθωση Λογαριασµών
Κατανάλωσης παρελθούσης χρονικής περιόδου, στην περίπτωση που
διαπιστώνεται ότι επιβλήθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, λανθασµένες χρεώσεις
σε Πελάτη του. Εφόσον πρόκειται για λογαριασµούς που έχουν εξοφληθεί, ο
Προµηθευτής οφείλει να προβαίνει σε διορθωτική χρέωση ή πίστωση,
εκδίδοντας διορθωτικό λογαριασµό ή συµψηφίζοντας το σχετικό ποσό στον
επόµενο τακτικό λογαριασµό.

2.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του Προµηθευτή, όπως, ενδεικτικά, λόγω λαθών
στην τιµολόγηση ή την έκδοση λογαριασµών, η υποχρέωση καθώς και το
δικαίωµα του Προµηθευτή να προβαίνει σε διόρθωση λογαριασµών
παρελθούσης περιόδου, ισχύουν κατά τη διάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας και
για χρονική περίοδο δύο (2) ετών µετά τη λύση της. Τα ποσά των διορθωτικών
χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως.

3.

Σε περίπτωση διόρθωσης δεδοµένων µέτρησης Πελάτη και επαναπροσδιορισµού
των αντίστοιχων χρεώσεων που επιβλήθηκαν στον Προµηθευτή του, κατά τα
οριζόµενα στους σχετικούς Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, ο Προµηθευτής
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διορθώνει τις χρεώσεις των λογαριασµών του Πελάτη που επηρεάζονται κατά
τρόπο απολύτως αντίστοιχο µε τη διόρθωση που έγινε στις χρεώσεις που
επιβλήθηκαν σε αυτόν βάσει των αρχικών δεδοµένων µέτρησης του Πελάτη του.
Τα ποσά των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως.
4.

Σε κάθε περίπτωση, ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη
σχετικά µε τα αίτια της διόρθωσης, το χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτή αφορά,
τις αρχικές και τις διορθωµένες τιµές των επηρεαζόµενων µεγεθών και να
αναλύει λεπτοµερώς τον τρόπο προσδιορισµού των τιµών αυτών και τον
υπολογισµό των σχετικών χρεώσεων.

5.

Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στους λογαριασµούς κατανάλωσης
ισχύουν και για τους διορθωτικούς λογαριασµούς κατανάλωσης.
Άρθρο 29
Εξόφληση λογαριασµών

1.

Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα ευρείας επιλογής τρόπων
πληρωµής του Λογαριασµού Κατανάλωσης, όπως, ενδεικτικά, στα σηµεία
εξυπηρέτησης πελατών, µέσω ταχυδροµείου, τραπεζών ή άλλων δικτύων. Ο
Προµηθευτής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι διατίθεται σε κάθε Πελάτη του µία
τουλάχιστον δυνατότητα εξόφλησης λογαριασµών ατελώς, ακόµη και µετά τη
λήξη της προθεσµίας εξόφλησης.

2.

Αν η ηµεροµηνία εµπρόθεσµης εξόφλησης του Λογαριασµού είναι Κυριακή ή
επίσηµη αργία, ως ηµεροµηνία εµπρόθεσµης εξόφλησης θεωρείται η αµέσως
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

3.

Ο Προµηθευτής δύναται να προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης του Λογαριασµού
Κατανάλωσης σε δόσεις. Ειδικά για τους Πελάτες που είτε είναι οικονοµικά
ασθενείς, είτε δυσκολεύονται να πληρώσουν το λογαριασµό λόγω ασυνήθιστης
µεταβολής της κατανάλωσής τους, οι Προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
την παραπάνω δυνατότητα. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη
από την ευθύνη του για εµπρόθεσµη εξόφληση των οφειλών του προς τον
Προµηθευτή.

4.

Η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης που παρέχεται από τον
Προµηθευτή, ορίζεται από την ηµεροµηνία παράδοσης του Λογαριασµού στο
ταχυδροµείο και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από είκοσι (20) ηµέρες. Για τους
Ευάλωτους Πελάτες η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από σαράντα
(40) ηµέρες.

5.

Ο Προµηθευτής δύναται να επικοινωνήσει µε τον Πελάτη του µετά την λήξη της
οριζόµενης προθεσµίας υπενθυµίζοντάς του την οφειλή και προσφέροντας τη
δυνατότητα αποστολής αντίγραφου του Λογαριασµού Κατανάλωσης.

6.

Αν ο Λογαριασµός Κατανάλωσης δεν εξοφληθεί εντός της οριζόµενης
προθεσµίας ή της προθεσµίας που τίθεται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται
στο Άρθρο 34, ο Προµηθευτής οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
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α) Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής στον αµέσως επόµενο
λογαριασµό και προσθέτει το ποσό αυτό ατόκως στο συνολικό οφειλόµενο
ποσό του νέου λογαριασµού που ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός της
κανονικής προθεσµίας εξόφλησης του νέου λογαριασµού.
β) Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσµία εξόφλησης, ο
Προµηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει άµεσα και εγγράφως µε τον πελάτη
του, θέτοντας προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την
εξόφληση του Λογαριασµού και κάνοντας µνεία του δικαιώµατός του να
καταστήσει υπερήµερο τον Πελάτη και να προβεί σε καταγγελία της
σύµβασης και διακοπή της προµήθειας κατά τα οριζόµενα στο παρόν, αν
αυτός δεν συµµορφωθεί εντός της ανωτέρω καταληκτικής προθεσµίας.
γ) Σε περίπτωση που ο Λογαριασµός Κατανάλωσης δεν εξοφλείται εντός της
προθεσµίας που τάχθηκε κατά την περίπτωση (β) ανωτέρω, ο Προµηθευτής
δύναται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήµερο, περίπτωση στην οποία
κοινοποιεί σε αυτόν όχληση υπερηµερίας θέτοντας περαιτέρω προθεσµία
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την οριστική εξόφληση της
χρέωσης. Η κοινοποίηση γίνεται µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Μετά την
άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 κατωτέρω, ο
Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας και να
διακόψει την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
7.

Ο Προµηθευτής δεν δύναται να καταγγέλλει τη Σύµβαση Προµήθειας και να
διακόπτει την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω υπερηµερίας Πελάτη του ως
προς την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, στην περίπτωση που οι εν λόγω
οφειλές αµφισβητούνται εγγράφως από τον Πελάτη και καθόσον εκκρεµεί
επίλυση, εξώδικη ή ένδικη, της διαφοράς. Εφόσον η διαφορά δεν έχει επιλυθεί
και ο Πελάτης έχει καταστεί υπερήµερος, ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να
αρνηθεί την ανανέωση της Σύµβασης Προµήθειας. Ο Προµηθευτής υποχρεούται
να γνωστοποιεί εγγράφως στους Πελάτες του την πρόθεσή του να ασκήσει το
παραπάνω δικαίωµα. Η Σύµβαση Προµήθειας λύεται κατά το χρόνο λήξης της,
εφόσον η παραπάνω ενηµέρωση του Πελάτη λαµβάνει χώρα τουλάχιστον
τριάντα (30) ηµέρες νωρίτερα, άλλως η ισχύς της παρατείνεται αυτοδικαίως για
τριάντα (30) ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση, η Σύµβαση Προµήθειας δύναται να
λύεται πριν την παρέλευση των παραπάνω χρόνων, κατόπιν καταγγελίας της από
τον Πελάτη κατά τις διατάξεις του παρόντος.

8.

Η δυνατότητα του Προµηθευτή να καταγγείλει τη Σύµβαση κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 6 δεν ισχύει για τους Ευάλωτους Πελάτες, για τους µήνες ∆εκ. –
Μάρτιο και Ιούλιο – Αύγουστο, ενώ παντελώς εξαιρούνται οι Πελάτες που
χρήζουν µηχανικής υποστήριξης.

9.

Αν η απαίτηση καταστεί βέβαιη και εκκαθαρισµένη ο Πελάτης καταβάλλει
νόµιµο τόκο υπερηµερίας.
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Άρθρο 30
Εξυπηρέτηση Πελατών
1.

Ο Προµηθευτής λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε τόσο το προσωπικό του,
όσο και το προσωπικό των τυχόν εργολάβων του, να διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα, την κατάλληλη εκπαίδευση και να συµπεριφέρεται στον Πελάτη µε
ευπρέπεια και ευγένεια, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε
Πελάτη.

2.

Ο Προµηθευτής συνιστά εντός ενός (1) µηνός από την χορήγηση της Αδείας του
και διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς του επαρκώς
στελεχωµένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών που είναι αρµόδια για την:
(α) Παροχή πληροφοριών και απαντήσεις σε αιτήµατα Πελατών σχετικά µε την
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
(β) Επεξεργασία των αιτήσεων για σύναψη Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 3.
(γ) Παραλαβή, εξέταση, διεκπεραίωση και έγγραφη απάντηση σε αιτήµατα και
παράπονα Πελατών, συµπεριλαµβανοµένων και αιτήσεων για παροχή
πληροφοριών και στοιχείων κατανάλωσης του πελάτη.
(δ) Παραλαβή και διεκπεραίωση ερωτηµάτων, παραπόνων και αντιρρήσεων σε
σχέση µε το Λογαριασµό Κατανάλωσης.

3.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιεί σε όλους τους Πελάτες και να
δηµοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς
τηλεφώνου και fax, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) µε την υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί υποχρεωτικά κατ’
ελάχιστον από 8.00-16.00 όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας πλην Κυριακής.

4.

Τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών του Προµηθευτή θα πρέπει να τηρούν τις
προδιαγραφές πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρία, σύµφωνα µε τη κείµενη
νοµοθεσία

5.

Ο Προµηθευτής καταγράφει όλες τις τηλεφωνικές συνοµιλίες µε τους Πελάτες
µετά από προηγούµενη ενηµέρωσή τους. Οι κλήσεις που αφορούν στην
παράγραφο 2 δεν υπερβαίνουν τη χρέωση των αστικών κλήσεων.

6.

Για τους σκοπούς του Κώδικα Προµήθειας, ως παράπονο Πελάτη θεωρείται η
έκφραση δυσαρέσκειας, ανεξαρτήτως του τρόπου έκφρασής της, που απευθύνει
ο Πελάτης στον Προµηθευτή σχετικά µε την δραστηριότητά του και τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το Νόµο, την Άδεια του, τον
Κώδικα Προµήθειας ή τη Σύµβαση Προµήθειας και ανεξαρτήτως εάν ο
Προµηθευτής κρίνει ότι το παράπονο δεν δικαιολογείται. Το παράπονο δεν
περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις που οι Πελάτες χρησιµοποιούν
λέξεις−κλειδιά όπως π.χ. «παράπονο» ή «διαµαρτυρία», ή µόνο στις περιπτώσεις
που ο τόνος της φωνής του τελικού χρήστη είναι οξύς. Στην έννοια του
παραπόνου δεν περιλαµβάνονται τα ερωτήµατα και αιτήµατα για πληροφόρηση.
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7.

Αιτήµατα και παράπονα που υποβάλλονται από Πελάτες τηλεφωνικώς ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Προµηθευτή, υπόκεινται σε επιβεβαίωση από
τον Προµηθευτή αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Αν ο
ενδιαφερόµενος Πελάτης έχει ήδη συνάψει Σύµβαση Προµήθειας, η επιβεβαίωση
γίνεται κατά κανόνα µέσω επικοινωνίας µε τον Πελάτη στους δηλωµένους
τηλεφωνικούς αριθµούς που τηρεί ο Προµηθευτής. Ο Προµηθευτής επιβεβαιώνει
µε κάθε πρόσφορο τρόπο την αρµοδιότητά του να απαντήσει στα αιτήµατα και
τα παράπονα που υποβάλλονται από πελάτες του τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονικά
µέσα.

8.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διεκπεραιώνει και να απαντά εγγράφως και
κατά τρόπο πλήρη και επαρκώς αιτιολογηµένο σε αιτήµατα και παράπονα
Πελατών εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών.. Σε περίπτωση που για την εξέταση
και την οριστική διεκπεραίωση παραπόνου απαιτούνται ενέργειες και άλλων
φορέων, ο χρόνος της ανωτέρω διεκπεραίωσης παρατείνεται µέχρι την
ολοκλήρωση των ενεργειών των φορέων αυτών. Ο Προµηθευτής ενηµερώνει τον
Πελάτη για τις ανωτέρω ενέργειες.

9.

Η εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών πραγµατοποιείται κατά προτεραιότητα.
Άρθρο 31
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Πελατών

1.

Ο Προµηθευτής ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί του, έχουν το δικαίωµα
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των Πελατών στους οποίους παρέχουν τις
υπηρεσίες τους, προκειµένου να επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις κατανάλωσης των
µετρητών που εκπροσωπούν.

2.

Για την παροχή πρόσβασης προηγείται ειδοποίηση του Πελάτη και ορίζεται
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και χρονικό διάστηµα διαθεσιµότητας του Πελάτη,
κατά µέγιστο τριών (3) ωρών. Αν ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιµος ή απουσιάζει,
θυροκολλείται έγγραφη ειδοποίηση ότι έγινε η επίσκεψη.
Άρθρο 32
Έλεγχος µετρητή κατόπιν αιτήµατος Προµηθευτή

1.

Ο Προµηθευτής δύναται να αιτείται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή τον έλεγχο των
µετρητών που εκπροσωπεί. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τους
πελάτες τους για την υποβολή αιτήµατος ελέγχου του µετρητή τους, το χρόνο
διενέργειας και τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Ο Πελάτης δύναται να παρίσταται
κατά τη διενέργεια ελέγχου του µετρητή του.

2.

Αν από το διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο µετρητής λειτουργεί εντός
των προκαθορισµένων στον σχετικό Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ορίων
σφάλµατος και γενικότερα την ορθή καταγραφή της ενέργειας που απορροφά ο
Πελάτης, ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε το κόστος ελέγχου και δοκιµών. Σε
αντίθετη περίπτωση, το κόστος ελέγχου βαρύνει τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή
∆ικτύου, κατά τα οριζόµενα στον σχετικό Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.
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3.

Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτεί ή µε οποιοδήποτε τρόπο να µετακυλύει
στον Πελάτη το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται για έλεγχο µετρητή κατά τα
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Άρθρο 33
Αλλαγή Προµηθευτή

1.

Η αλλαγή Προµηθευτή επιτρέπεται µετά από προηγούµενη καταγγελία της
Σύµβασης Προµήθειας. Η εν λόγω καταγγελία λαµβάνει χώρα είτε από τον ίδιο
τον Πελάτη, µε τη συµπλήρωση του σχετικού εντύπου καταγγελίας, είτε από το
νέο Προµηθευτή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Πελάτη. Η ύπαρξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από τη Σύµβαση Προµήθειας δεν
αποτελεί λόγο αδυναµίας αλλαγής Προµηθευτή.

2.

Ο νέος Προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει το αργότερο εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών µετά τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας, ∆ήλωση
Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου του Πελάτη στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή,
κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες. Η καταγγελία της Σύµβασης µε τον αρχικό
Προµηθευτή προηγείται της υποβολής ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή
Φορτίου.

3.

Τα έννοµα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας επέρχονται
την προηγουµένη της ηµέρας έναρξης ισχύος της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης
Μετρητή που προβλέπεται στην παράγραφο 2, όπως η ηµέρα αυτή καθορίζεται
από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και γνωστοποιείται στον παλαιό και το νέο
Προµηθευτή, καθώς και στον Πελάτη, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες
∆ιαχείρισης ∆ικτύων. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύµβασης Προµήθειας
συµπίπτει µε την ανωτέρω ηµέρα έναρξης ισχύος της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης
Μετρητή Φορτίου.

4.

Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον προηγούµενο
Προµηθευτή για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της
καταγγελλόµενης Σύµβασης έως το χρόνο κατά τον οποίο επέρχονται τα έννοµα
αποτελέσµατα της καταγγελίας. Ο προηγούµενος Προµηθευτής δικαιούται να
επιδιώξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών.
Άρθρο 34
Επίλυση ∆ιαφορών

1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύπτει ως προς την ερµηνεία, ή
την τήρηση όρων του παρόντος Κώδικα, ή ως προς την ερµηνεία, την ισχύ ή την
τήρηση όρων της Σύµβασης Προµήθειας.

2.

Για κάθε διαφωνία µεταξύ Πελάτη και Προµηθευτή, ο Πελάτης µπορεί να
απευθυνθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή που λειτουργεί ως εξωδικαστικό
όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, σύµφωνα µε τον ν.
3297/2004 όπως ισχύει.
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3.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί συναινετικά, τα µέρη
δύνανται να παραπέµπουν το θέµα για διαιτησία στη ΡΑΕ.

4.

Ειδικότερα, σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη αναφορικά µε το ποσό του
Λογαριασµού Κατανάλωσης, ακολουθείται απαρέγκλιτα η εξής διαδικασία:
Α) Ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει τεκµηριωµένες αντιρρήσεις εγγράφως προς
τον Προµηθευτή του, πριν τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του
Λογαριασµού Κατανάλωσης.
Β) Ο Προµηθευτής αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων του Πελάτη εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του ως άνω εγγράφου του Πελάτη,
τεκµηριώνοντας πλήρως και αναλυτικά τις απόψεις του, οριστικοποιεί τα
ποσά των πληρωµών και κοινοποιεί στον Πελάτη Τελική Κατάσταση
Πληρωµών, θέτοντας προθεσµία εξόφλησης τουλάχιστον δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών και σε κάθε περίπτωση όχι συντοµότερη από την
προθεσµία εξόφλησης του αρχικού λογαριασµού.
Γ) Ο Πελάτης, εφόσον συµφωνεί, καταβάλει το ποσό της Τελικής Κατάστασης
Πληρωµών, εντός της προθεσµίας που αναγράφεται σε αυτήν.
∆) Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ Πελάτη και Προµηθευτή, ο Πελάτης
καταβάλει το ήµισυ του ποσού που αναγράφεται στην Τελική Κατάσταση
Πληρωµών µε δήλωση αµφισβήτησης του συνολικά απαιτούµενου από τον
Προµηθευτή ποσού, σύµφωνα µε τυποποιηµένο έντυπο αµφισβήτησης
λογαριασµού, και η επίλυση της διαφοράς δύναται να επιδιωχθεί περαιτέρω
συναινετικά, ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ή µε προσφυγή σε
ένδικα µέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Οι κάτοχοι άδειας Προµήθειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
Κώδικα Προµήθειας εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
Κώδικα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 36
Έναρξη Ισχύος
1.

Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2.

Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παρούσας καταργείται η
Υπουργική Απόφαση 4524/06.02.2001 (ΦΕΚ Β΄ 270, 15.03.2001) όπως ισχύει.

3.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚώδικαςΠροµήθειαςΗΕ_∆ηµ∆ιαβ_Μαρ2010.doc

Σελίδα 34 από 34

