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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005)
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ Α΄ 168/ 16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ
Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄
58/17.03.2006), σε συνδυασµό µε το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και σε συνδυασµό µε το π.δ. 185/2009
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµµατεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ
Α΄ 213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄
56/15.04.2010)
3. Το π.δ 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’
141/21.07.2012)»
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4. Την υπ’ αριθµ. 34240/06.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργό ΠΕΚΑ Ασηµάκη Παπαγεωργίου (ΦΕΚ Β’
2101/09.07.2012), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.15378/19-7-2012 όµοια
απόφαση (ΦΕΚ Β΄2166/19-7-2012)
5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας-Ρύθµιση
θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄286), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309).
7. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 51,
52, 138 και 196.
8. Τις διατάξεις της Απόφασης υπ΄ αριθ. 4524/2001 του Υπουργού Ανάπτυξης «Κώδικας
Προµήθειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄ 270), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 8311/17.5.2005 (ΦΕΚ Β΄
655/2005), όπως ισχύει.
10. Το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου
(ΦΕΚ Β΄ 82/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τις από α) 05.03.2010, β) 19.07.2011 και γ)
09.04.2012 σχετικές ∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις που διεξήγαγε η ΡΑΕ, οι οποίες και έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.
12.

Το Σχέδιο του νέου Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, το οποίο
διαβιβάστηκε µε το υπ΄ αριθ. Ο-53728/7-1-2013 έγγραφο της Αρχής (γνωµοδότηση ΡΑΕ
14/2012).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Με την Απόφαση αυτή εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
138 του ν.4001/2001 (ΦΕΚ Α΄/179/2001), ο Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες , ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, κατόπιν προηγούµενης δηµόσιας διαβούλευσης, το
κείµενο του οποίου έχει ως εξής :

Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες
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ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1.

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

2.

Ως Πελάτης µε την έννοια του παρόντος νοείται ο Τελικός Πελάτης, δηλαδή το φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του χρήση. Οι
δύο όροι χρησιµοποιούνται αδιακρίτως.
Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Για την εφαρµογή του παρόντος Κώδικα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α.

Αρχή: Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

β.

Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (εφεξής
«Κ∆Σ»), ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ»), 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.

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.

ε.

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

στ. 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 και την κείµενη νοµοθεσία.
ζ.

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

η.

Χρεώσεις Προµήθειας: Οι χρεώσεις που επιβάλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη για
την Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά µε την
Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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θ.

2.

Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις: Χρεώσεις που βαρύνουν τους Πελάτες και αφορούν
υπηρεσίες σχετικές µε την προµήθεια 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
οικείου ∆ικτύου ή τρίτους από τον Προµηθευτή, ο οποίος εκπροσωπεί τους µετρητές
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ορισµοί που αναφέρονται στο ν. 4001/2011 και τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 3
Κατηγορίες πελατών

1. Για την εφαρµογή του παρόντος, οι Πελάτες κατατάσσονται σε βασικές και ειδικές
κατηγορίες.
2. Βασικές Κατηγορίες Πελατών: Με κριτήριο το σκοπό τελικής χρήσης της ηλεκτρικής
ενέργειας που προµηθεύονται, οι Πελάτες κατατάσσονται σε Οικιακούς και Μη Οικιακούς.
Ανάλογα µε την ισχύ παροχής σε kVA και το µέγεθός τους, οι Πελάτες διακρίνονται
περαιτέρω σε Μικρούς και Μεγάλους. Στην κατηγορία των Μικρών Πελατών, εντάσσονται
οι Οικιακοί ανεξαρτήτου παροχής και οι Μη Οικιακοί µε ισχύ παροχής έως 25 kVA, για
µεµονωµένες εγκαταστάσεις. Με κριτήριο το επίπεδο της τάσης σύνδεσης στο Σύστηµα ή
το ∆ίκτυο, κατατάσσονται σε Πελάτες (α) Υψηλής Τάσης (ΥΤ), (β) Μέσης Τάσης (ΜΤ), (γ)
Χαµηλής Τάσης (ΧΤ).
3. Ο Πελάτης δηλώνει τη Βασική Κατηγορία στην οποία υπάγεται κατά την υποβολή της
αίτησης για προσφορά προµήθειας. Η οριστική κατάταξη µε βάση το σκοπό τελικής χρήσης
ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται κατά τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας, µε την
προσκόµιση από τον Πελάτη των προβλεποµένων από τον Προµηθευτή δικαιολογητικών.
4. Ειδικές Κατηγορίες Πελατών: Είναι οι κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών και τυχόν άλλες
ειδικές κατηγορίες που καθορίζονται από τον Προµηθευτή. Οι Ειδικές Κατηγορίες Πελατών
δύνανται να συµπληρώνουν ή να εξειδικεύουν Βασικές Κατηγορίες Πελατών.
5. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων
Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 ν. 4001/2011.

Άρθρο 4
Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας
1. Η εποπτεία για την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των Προµηθευτών και
των Πελατών, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Προµήθειας διενεργείται από τη ΡΑΕ.
2. Κατά την άσκηση της εποπτείας της, η ΡΑΕ δύναται ιδίως:
α.

Να συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο της εχεµύθειας και της
προστασίας του επιχειρηµατικού απορρήτου και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία των Προµηθευτών σχετικά µε τους
Πελάτες τους.

β.

Να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των Προµηθευτών σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Άδειές τους.
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γ.

Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, 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.

Άρθρο 5
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 6
Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
1.

Για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται σύναψη Σύµβασης Προµήθειας µεταξύ
του Προµηθευτή και του Πελάτη. Η Σύµβαση συνάπτεται στη βάση Προσφοράς
Προµήθειας που υποβάλλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη µετά από αίτηση του
τελευταίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κώδικα.

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.
Άρθρο 7
∆ιαφάνεια – Εχεµύθεια

1.

Κάθε Προµηθευτής οφείλει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας, όπως αυτή εξειδικεύεται
στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Τµήµατος.

2.

Η υποχρέωση δηµοσιοποίησης δεν καταλαµβάνει πληροφορίες που χαρακτηρίζονται και
προστατεύονται ως απόρρητες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

3.

Το ως άνω καθήκον εχεµύθειας δεν ισχύει έναντι της ΡΑΕ στο πλαίσιο της άσκησης των
αρµοδιοτήτων της.

4.

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

5.

Η ΡΑΕ δύναται να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορών
και παραπόνων ανά Προµηθευτή που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ, καθώς και εκθέσεις
τήρησης των υποχρεώσεων των Προµηθευτών, όπως αυτές απορρέουν από τον παρόντα
Κώδικα ή/ και τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών όπως αυτά καταρτίζονται από κάθε
Προµηθευτή.
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Άρθρο 8
Εξυπηρέτηση Πελατών - Αρχές Επικοινωνίας
1. Ο Προµηθευτής λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε τόσο το προσωπικό του, όσο και το
προσωπικό των τυχόν εργολάβων, συνεργατών και εν γένει προστηθέντων του, να
διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, την κατάλληλη εκπαίδευση και να συµπεριφέρεται
στον Πελάτη µε ευπρέπεια και ευγένεια.
2. Στις συναλλαγές τους µε τους Πελάτες, οι Προµηθευτές, οι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες
αυτών και οι εν γένει προστηθέντες τους οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις «Αρχές
Επικοινωνίας µε Πελάτη» που επισυνάπτονται στον παρόντα Κώδικα ως Παράρτηµα Ι και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτού. Με τις εν λόγω Αρχές θεσπίζονται βασικοί κανόνες
συναλλακτικής συµπεριφοράς των Προµηθευτών, και ιδίως κανόνες που διέπουν τις
µεθόδους επικοινωνίας µε τους Πελάτες και τις πρακτικές προώθησης προϊόντων.
3. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώσει ρυθµιστική παρέκκλιση από τις ως άνω Αρχές, µετά
από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, αναρτά σχετική πράξη στην ιστοσελίδα της για ένα
µήνα. Για περιστατικά που δεν εµπίπτουν στην παρούσα παράγραφο, η ΡΑΕ παραπέµπει
στις αρµόδιες αρχές κατά περίπτωση και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθρο 9
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης
1.

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. Η εν λόγω ιστοσελίδα πρέπει να
είναι ενεργή και να ενηµερώνεται τακτικώς ως προς τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία, η δε
πρόσβαση σε αυτήν να είναι ευχερής, καθ΄ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2.

Τα έντυπα που δηµοσιοποιούνται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος,
πρέπει να αναρτώνται σε εµφανές και ευχερώς προσβάσιµο σηµείο της ιστοσελίδας του
Προµηθευτή. Τα κείµενα των εντύπων διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, εύληπτο και
ευανάγνωστο. ∆εν επιτρέπεται η ανακοίνωση των όρων σε µικρά παράθυρα, που δε
µπορούν εύκολα να εντοπιστούν ή να αναγνωσθούν.

Άρθρο 10
∆ηµοσιοποίηση ταυτότητας και υπηρεσιών
Οι Προµηθευτές δηµοσιοποιούν κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα τους τα ακόλουθα στοιχεία:
α.

Αριθµό Μητρώου Συµµετεχόντων που τηρείται στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.

β.

Στοιχεία εταιρικής ταυτότητας (επωνυµία, έδρα, εταιρική µορφή, διοικητικό όργανο,
εταιρικός εκπρόσωπος).
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γ.

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονόµατα αρµοδίων, ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνα,
αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) για γενικές πληροφορίες, για
θέµατα εξυπηρέτησης πελατών και για υποβολή παραπόνων.

δ.

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

ε.

Επαρκείς πληροφορίες οικονοµικών µεγεθών και οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4001/2011.

στ. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά
προσφερόµενες υπηρεσίες.

µε

τα

προσφερόµενα

προϊόντα

ζ.

Τους Γενικούς Όρους των Συµβάσεων Προµήθειας ανά κατηγορία Πελατών.

η.

Τις Αρχές Επικοινωνίας µε Πελάτη.

και

τις

Άρθρο 11
Τιµολόγια Προµήθειας
1.

Οι Προµηθευτές καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν Τιµολόγια Προµήθειας για τις Βασικές και
Ειδικές Κατηγορίες Πελατών στις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ’ ελάχιστο για τους
Μικρούς Πελάτες. ∆ηµοσιοποιούν επίσης τα Τιµολόγια Προµήθειας για τις κατηγορίες
Ευάλωτων Πελατών, όπως αυτά καταρτίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

2.

Τα Τιµολόγια Προµήθειας διαµορφώνονται και παρουσιάζονται κατά τρόπο πλήρη,
αναλυτικό, σαφή και εύκολα κατανοητό, σύµφωνα µε τις Βασικές Αρχές του συνηµµένου
Παραρτήµατος ΙI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος Κώδικα. Κάθε
στοιχείο του Τιµολογίου αναγράφεται µε τρόπο που καθιστά ευχερή 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 στην οποία
απευθύνεται.

β.

Αναφορά των κριτηρίων ένταξης Πελατών στη Βασική ή στην Ειδική Κατηγορία την
οποία αφορά το τιµολόγιο, όπως αυτά καθορίζονται στις οικείες Υπουργικές
αποφάσεις ή από τον ίδιο τον Προµηθευτή, κατά περίπτωση.

γ.

∆ιαχωρισµό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε οµάδα Χρεώσεων Προµήθειας και
σε οµάδα Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων και διακριτό διαχωρισµό των επιµέρους
χρεώσεων των ανωτέρω δύο οµάδων.

δ.

Για κάθε επιµέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του τέλους στο
οποίο αφορά η χρέωση, του τρόπου υπολογισµού της χρέωσης, 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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ζ.

Αναφορά της µεθόδου και των κριτηρίων αναπροσαρµογής των χρεώσεων.

η.

Αναφορά των εναλλακτικών τρόπων πληρωµής (π.χ. µε πάγια εντολή) καθώς και
την ενδεχόµενη σύνδεση του τιµολογίου µε συγκεκριµένο τρόπο πληρωµής.

3.

Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να κοινοποιούν στη ΡΑΕ αµελλητί, και σε κάθε περίπτωση
το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από τη θέση τους σε ισχύ, τα Τιµολόγια
Προµήθειας που εφαρµόζουν για κάθε Κατηγορία Πελατών καθώς και κάθε τροποποίηση
αυτών.

4.

Για Μεγάλους Πελάτες που δεν περιλαµβάνονται σε κάποια από τις Ειδικές Κατηγορίες
Πελατών, δύναται να προσφέρονται Χρεώσεις Προµήθειας προσαρµοσµένες στα
χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του Πελάτη και τις υπηρεσίες που έχουν
συµφωνηθεί µεταξύ Προµηθευτή και Πελάτη στο πλαίσιο των µεταξύ τους
διαπραγµατεύσεων, τηρουµένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισµού και της
αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων και λαµβάνοντας υπόψη τις Βασικές Αρχές του
συνηµµένου Παραρτήµατος ΙI.

Άρθρο 12
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 (ανά Κατηγορία Πελατών).

γ.

Έντυπο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης Πελάτη (βλ. Άρθρο 27).

δ.

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ε.

Έντυπο ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.

στ. Έντυπο ∆ήλωσης Υπαναχώρησης, στις περιπτώσεις σύναψης σύµβασης από
απόσταση.
ζ.

Έντυπο αίτησης τροποποίησης Σύµβασης Προµήθειας.

η.

Έντυπο υποβολής αιτηµάτων και παραπόνων.

θ.

Έντυπο Καταγγελίας Σύµβασης Προµήθειας.

ι.

Έντυπο αµφισβήτησης Λογαριασµού Κατανάλωσης.

ια.

Έντυπο εξουσιοδότησης για διακοπή ηλεκτροδότησης.

ιβ.

Έντυπο αίτησης ενηµέρωσης για δεδοµένα κατανάλωσης.

ιγ.

Έντυπο αίτησης για αλλαγή Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας.

ιδ.

Έντυπο για τη προσφορά ειδικών υπηρεσιών και προνοµίων προς τους Ευάλωτους
καταναλωτές, καθώς και για τα κριτήρια ένταξής τους σε αυτή τη κατηγορία.
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2.

Το περιεχόµενο των ανωτέρω εντύπων διαµορφώνεται µε τρόπο ώστε να καλύπτει κατ’
ελάχιστο τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 13
Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας
1. Κάθε Προµηθευτής καταρτίζει και δηµοσιοποιεί, εντός εξαµήνου µετά το πέρας κάθε
ηµερολογιακού έτους, έκθεση µε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους Πελάτες ανά
κατηγορία και τις εγκαταστάσεις των Πελατών, τους µετρητές των οποίων εκπροσωπεί,
καθώς και στοιχεία σχετικά µε τις δραστηριότητές του.
2. Κάθε Προµηθευτής ενηµερώνει τους Πελάτες του, µέσω της ιστοσελίδας του, καθώς και
µε ένθετο ή σχετική επιστολή που επισυνάπτεται στο Λογαριασµό Κατανάλωσης ή
συµπεριλαµβάνεται σε ειδικό πεδίο του Λογαριασµού, για τη συµβολή κάθε ενεργειακής
πηγής στο συνολικό µίγµα καυσίµου κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και τις αντίστοιχες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Η συµβολή
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο µίγµα καυσίµου αποδεικνύεται µε την
παρουσίαση των στοιχείων ανάκλησης των αντίστοιχων εγγυήσεων προέλευσης µε σκοπό
την απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή του ποσοστού ή της ποσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 14
Υποβολή Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας
1.

Η Αίτηση Προσφοράς Προµήθειας υποβάλλεται σύµφωνα µε το σχετικό τυποποιηµένο
Έντυπο του Προµηθευτή, που διατίθεται υποχρεωτικώς στα σηµεία εξυπηρέτησης των
πελατών του ή µέσω συστηµένης ταχυδροµικής επιστολής. Οι Προµηθευτές µπορούν να
παρέχουν στον Πελάτη τη δυνατότητα υποβολής αίτησης τηλεφωνικά, µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ή µέσω της ιστοσελίδας τους, 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 15
Περιεχόµενο Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας
1.

Η Αίτηση Προσφοράς προµήθειας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α.

Τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας. Σε
περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής λογαριασµών είναι διαφορετική από τη
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διεύθυνση της εγκατάστασης (ή των εγκαταστάσεων) την οποία αφορά η αίτηση
προµήθειας γίνεται σχετική µνεία από τον Πελάτη.
β.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νόµιµης εκπροσώπησης στην περίπτωση που ο
Πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο.

γ.

Τη Βασική ή Ειδική Κατηγορία στην οποία εµπίπτει κατά δήλωσή του ο Πελάτης, µε
αναφορά των συνθηκών που δικαιολογούν την υπαγωγή στην υποδεικνυόµενη
Κατηγορία.

δ.

Το προτιµώµενο δηµοσιευµένο τιµολόγιο του Προµηθευτή ή αίτηση για παροχή
ειδικού τιµολογίου προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά φορτίου και την
καταναλωτική συµπεριφορά του Πελάτη. Το εν λόγω στοιχείο είναι προαιρετικό.

ε.

Την επιθυµητή διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Προµήθειας.

στ. Την τάση του δικτύου (υψηλή, µέση, χαµηλή) στο οποίο συνδέεται η εγκατάσταση/
οι εγκαταστάσεις του Πελάτη.
ζ.

Ένδειξη σχετικά µε το αν απαιτείται ενεργοποίηση της σύνδεσης.

η.

Τον αριθµό παροχής της εγκατάστασης και, εφόσον υπάρχει, τον αριθµό του
µετρητή του Πελάτη, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά µε ειδικότερα
χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του Πελάτη που είναι αναγκαία στον
Προµηθευτή, για την κατάρτιση της προσφοράς του.

θ.

Αναφορά της επωνυµίας του τελευταίου Προµηθευτή από τον οποίο ο Πελάτης
προµηθευόταν ή προµηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια κατά το χρόνο υποβολής της
Αίτησης.

2.

Με την Αίτηση Προσφοράς υποβάλλεται αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού
λογαριασµού, εκτός εάν η Αίτηση αφορά πρώτη ενεργοποίηση της σύνδεσης. Με την
Αίτηση, δύναται επίσης να παρέχεται απλή εξουσιοδότηση προς τον Προµηθευτή,
προκειµένου να ζητά από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ιστορικά δεδοµένα κατανάλωσης για
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά
της παροχής του Πελάτη, όπως ενδεικτικά η τυποποιηµένη παροχή και η συµφωνηµένη
ισχύς.

3.

Το Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας παρέχει τη δυνατότητα συµπλήρωσης κατά
τρόπο τυποποιηµένο των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 στοιχείων. Σε κάθε
περίπτωση, η Αίτηση θεωρείται πλήρης αν περιλαµβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ακόµη και αν δεν έχουν διατυπωθεί επί
του Εντύπου, αλλά περιλαµβάνονται στο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού
λογαριασµού.

Άρθρο 16
Επεξεργασία Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας
1.

Ο Προµηθευτής, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την παραλαβή πλήρους Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας, είτε αποστέλλει
Προσφορά Προµήθειας, είτε ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά µε την απόρριψη της
Αίτησής του. Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης, ο Προµηθευτής ενηµερώνει
άµεσα τον Πελάτη και του παρέχει προθεσµία συµπλήρωσης της Αίτησης που δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.
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2.

Η απόρριψη της Αίτησης πρέπει να είναι έγγραφη, πλήρως αιτιολογηµένη κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48, παρ. 5 του ν. 4001/2011, και να αναφέρει τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις µε τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της Αίτησής του
ή ένταξή του σε διαφορετική κατηγορία.

3.

Ειδικά για Μεγάλους Πελάτες, µετά από πρόσκληση που υποβάλλεται µε την Αίτηση
Προσφοράς Προµήθειας, ο Προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, πρόταση σχετικά µε τους όρους της Σύµβασης Προµήθειας σύµφωνα µε
τις Βασικές Αρχές Τιµολόγησης, η οποία αποτελεί τη βάση για ουσιαστικές
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις πρέπει να
συνίστανται σε (α) προφορικές ή έγγραφες ανταλλαγές συγκεκριµένων προτάσεων και
απόψεων των ενδιαφεροµένων για τη σύναψη συµβάσεως, µε τις οποίες να επιδιώκεται η
βαθµιαία προσέγγιση των διαφορετικών αρχικών θέσεών τους σχετικά µε τους όρους της
υπό συζήτηση σύµβασης, µέχρι την τελική σύµπτωσή τους, ή την αδυναµία τέτοιας
σύµπτωσης, (β) παροχή διασαφητικών πληροφοριών και εξηγήσεων σε σχέση µε το
αντικείµενο της σύµβασης, και µάλιστα τέτοιων που θα µπορούσαν να ασκήσουν επιρροή
στην απόφαση του άλλου, δηλαδή η λεγόµενη «υποχρέωση διαφώτισης και
προστασίας». Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώνονται εντός ενός µηνός από την
πρόσκληση του Πελάτη. Η ως άνω προθεσµία παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ηµέρες
κατόπιν επιθυµίας του Πελάτη, µετά την πάροδο των οποίων ο Προµηθευτής αποστέλλει
Προσφορά Προµήθειας στον Πελάτη ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την Αίτηση.

Άρθρο 17
Προσφορά Προµήθειας
1.

Η Προσφορά Προµήθειας προς Πελάτη καταρτίζεται εγγράφως και είναι δεσµευτική για
τον Προµηθευτή για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή
της. Η Προσφορά 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 το µέγιστο προβλεπόµενο χρόνο ενεργοποίησης της
υφιστάµενης σύνδεσης και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την υπογραφή της
Σύµβασης Προµήθειας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

β.

Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων Τιµολογίων Προµήθειας µε
διακριτή αναγραφή των Χρεώσεων Προµήθειας, των Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων και
τυχόν επιπρόσθετων ειδικών όρων τιµολόγησης, διάρκεια ισχύος και ενδεχόµενη
µεθοδολογία αυτόµατης προσαρµογής Χρεώσεων Προµήθειας και εκτίµηση του
συνολικού ετήσιου κόστους βάσει της Προσφοράς Προµήθειας. Εάν ο Πελάτης έχει
διατυπώσει προτίµηση για συγκεκριµένο δηµοσιευµένο Τιµολόγιο, η πλήρης και
αναλυτική περιγραφή αφορά το συγκεκριµένο Τιµολόγιο και τυχόν εναλλακτικά
Τιµολόγια που προσφέρονται στην ίδια Κατηγορία.

γ.

Το ύψος της εγγύησης ή τη µέθοδο υπολογισµού αυτής και τον τρόπο και χρόνο
πληρωµής της.

δ.

Τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Προµήθειας, και ενηµέρωση σχετικά µε το
δικαίωµα υπαναχώρησης του Πελάτη σε περίπτωση που η Σύµβαση Προµήθειας
συνάπτεται εξ αποστάσεως.

ε.

∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, συµπληρωµένη µε τα στοιχεία του
Πελάτη κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
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στ. Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Πελάτης σε
περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς για τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας, ιδίως
οδηγίες συµπλήρωσης και διαβίβασης στον Προµηθευτή της Σύµβασης Προµήθειας,
και των λοιπών εντύπων και περιγραφή των δικαιολογητικών που πρέπει να
προσκοµιστούν για την οριστική ένταξη στη δηλωθείσα µε την Αίτηση Βασική ή
Ειδική Κατηγορία.
ζ.

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. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θεωρείται
νοµίµως για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη.

2.

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. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση
θεωρείται νοµίµως για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη.

3.

Η Προσφορά Προµήθειας δύναται να αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει συµφωνηθεί µε τον
Πελάτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 18
Περιεχόµενο της Σύµβασης Προµήθειας
1.

Η Σύµβαση Προµήθειας περιέχει κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία και τους όρους που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο αυτό. Αναλόγως της Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο
Πελάτης, εφαρµόζονται επιπροσθέτως οι διατάξεις του έκτου και του έβδοµου Κεφαλαίου
του παρόντος Κώδικα.

2.

Η Σύµβαση Προµήθειας καταρτίζεται εγγράφως και έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο
περιεχόµενο:
α.

Στοιχεία του Προµηθευτή και του Πελάτη (Όνοµα ή Επωνυµία Πελάτη, Αριθµός
Παροχής, Αριθµός Μετρητή εφόσον υπάρχει, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας,
διεύθυνση ηλεκτροδοτούµενης εγκατάστασης, διεύθυνση αποστολής λογαριασµού,
στοιχεία επικοινωνίας, περιλαµβανοµένων των στοιχείων επικοινωνίας µε
εναλλακτικό πρόσωπο).

β.

Περιγραφή των παρεχοµένων υπηρεσιών και των υποχρεώσεων του Προµηθευτή σε
σχέση µε την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

γ.

Το εφαρµοζόµενο Τιµολόγιο Προµήθειας µε βάση την Κατηγορία στην οποία ανήκει
ο Πελάτης, τυχόν συµφωνηθέντες ειδικούς όρους τιµολόγησης, διάρκεια ισχύος των
Χρεώσεων Προµήθειας και µεθοδολογία αναπροσαρµογής Χρεώσεων Προµήθειας.

δ.

Τη διαδικασία τιµολόγησης, τρόπος υπολογισµού χρεώσεων συµπεριλαµβανοµένης
και της µεθοδολογίας υπολογισµού χρεώσεων έναντι λογαριασµού, συχνότητα
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έκδοσης λογαριασµών βάσει εκτιµώµενης και καταµετρούµενης κατανάλωσης,
προθεσµίες εξόφλησης και τρόπους πληρωµής.
ε.

Τη διάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας, µε βάση την Αίτηση του Πελάτη, και τον
τρόπο ανανέωσής της.

στ. Το ύψος της εγγύησης, τις προϋποθέσεις και τη µεθοδολογία αναπροσαρµογής της,
τις προϋποθέσεις επιστροφής και τις περιπτώσεις κατάπτωσής της.
ζ.

Τη διαδικασία τροποποίησης της Σύµβασης Προµήθειας και ιδίως του Τιµολογίου
Προµήθειας και τις ελάχιστες προθεσµίες ειδοποίησης του Πελάτη.

η. Τις συνέπειες υπερηµερίας λόγω µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού
κατανάλωσης.

3.

θ.

Ειδική µνεία των λόγων που δικαιολογούν αποσύνδεση της παροχής.

ι.

Τη διαδικασία διόρθωσης των λογαριασµών
εσφαλµένων υπολογισµών χρεώσεων.

ια.

Αναφορά των όρων της Σύµβασης Προµήθειας που δύνανται να τροποποιούνται
µονοµερώς από τον Προµηθευτή ή κατόπιν αίτησης του Πελάτη, διαδικασία
τροποποίησης και ελάχιστες προθεσµίες ειδοποίησης του Πελάτη.

ιβ.

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

ιγ.

Όρους αναφορικά µε τον ελάχιστο χρόνο παραµονής της Σύµβασης σε ισχύ, αν
τέτοιος χρόνος προβλέπεται, αντισταθµιστικά οφέλη που παρέχονται στον Πελάτη,
ενδεχόµενες ρήτρες που επιβάλλονται στον Πελάτη εάν καταγγείλει την Σύµβαση
πριν την λήξη της ελάχιστης διάρκειάς της ή εάν καταγγελθεί η Σύµβαση από τον
Προµηθευτή λόγω υπερηµερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση οφειλών του
κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 39 παρ. 6 του παρόντος.

ιδ.

∆ιαδικασία υποβολής παραπόνων, διαχείρισης διαφωνιών και
επίλυσης διαφορών, ιδίως επί διαφορών σχετικών µε τις χρεώσεις.

ιε.

Καθορισµό των συνεπειών σε περίπτωση πληµµελούς εκπλήρωσης της Σύµβασης
από τον Προµηθευτή, όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών
συµπεριλαµβανοµένης της εσφαλµένης ή καθυστερηµένης χρέωσης µε ευθύνη του
Προµηθευτή, ιδίως µε τη µορφή ποινικών ρητρών, αποζηµιώσεων και
διακανονισµών επιστροφών.

κατανάλωσης

σε

περίπτωση

εξωδικαστικής

Η Σύµβαση Προµήθειας δύναται επιπλέον να περιλαµβάνει:
α.

Ρητή πρόβλεψη περί παροχής συγκατάθεσης του Πελάτη για την παροχή
πληροφοριών σε τρίτους Προµηθευτές σχετικά µε την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων
οφειλών ή τυχόν εντολών απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσµων
οφειλών για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους
µήνες, στο πλαίσιο επεξεργασίας αίτησης του Πελάτη για αλλαγή Προµηθευτή.

β.

Ρητή πρόβλεψη περί παροχής συγκατάθεσης του Πελάτη για την παροχή των
στοιχείων του στη ΡΑΕ, προκειµένου η τελευταία να προβεί σε έρευνες γνώµης στο
πλαίσιο των ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων.
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4.

Κάθε συµφωνία περιορισµού ή απαλλαγής του Προµηθευτή από την ευθύνη του κατά τα
προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία είναι άκυρη.

5.

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

6.

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής Προµηθευτή και την αποφυγή
καθυστερήσεων, o Πελάτης δηλώνει την ένδειξη κατανάλωσης εκάστου µη ωριαίου
µετρητή του, η οποία και διαβιβάζεται από τον Προµηθευτή στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή
∆ικτύου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των σχετικών Κωδίκων.

7.

Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης Προµήθειας και
εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την ενεργοποίηση της
σύνδεσης και την καταβολή της εγγύησης, ο Προµηθευτής ενηµερώνει τον Πελάτη
σχετικά µε το προβλεπόµενο χρόνο ενεργοποίησης της σύνδεσης και την έναρξη
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 19
∆ιάρκεια
Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, η διάρκεια της Σύµβασης
Προµήθειας καθορίζεται µε συµφωνία των µερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Προµηθευτής
υποχρεούται να υπενθυµίζει µε ατοµική ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, στον Πελάτη την
επερχόµενη λήξη της Σύµβασης ένα (1) µήνα πριν την επέλευση αυτής, καθώς και το
δικαίωµα αλλαγής Προµηθευτή. Οι παραπάνω όροι ισχύουν µε την επιφύλαξη των
δικαιωµάτων τροποποίησης και καταγγελίας που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα και τη
Σύµβαση Προµήθειας.

Άρθρο 20
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.

2.

Το ποσό της εγγύησης δύναται να αναπροσαρµόζεται κατά την διάρκεια ισχύος της
Σύµβασης, σε περίπτωση που παρατηρείται σηµαντική απόκλιση των Λογαριασµών
Κατανάλωσης του Πελάτη σε σχέση µε το εκτιµώµενο ποσό που χρησιµοποιήθηκε για τον
καθορισµό της εγγύησης ή σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης καθυστέρησης του πελάτη
στην εξόφληση των λογαριασµών του. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώσει τον
Πελάτη µέσω του τρέχοντος Λογαριασµού Κατανάλωσης για την αναπροσαρµογή της
εγγύησης και να χρεώσει ή να πιστώσει το ποσό της διαφοράς στον επόµενο Λογαριασµό
Κατανάλωσης.

3.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας από τον Προµηθευτή λόγω µη
εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 6
του Άρθρου 39, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Προµηθευτή και
συµψηφίζεται µε το ποσό των ληξιπρόθεσµων οφειλών.

4.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης Προµήθειας,
κατόπιν καταγγελίας ή αυτόµατα, το ποσό της εγγύησης συµψηφίζεται µε το πληρωτέο
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ποσό του τελευταίου εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης έως το χρόνο διακοπής
της προµήθειας.
5.

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει µετά τον συµψηφισµό καταβάλλεται στον
Πελάτη ατόκως, το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση του τελικού
εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης.

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, επιφέρει σε βάρος του Πελάτη, µε εξαίρεση την περίπτωση που η Σύµβαση
Προµήθειας περιλαµβάνει ειδικούς όρους σχετικά µε τον ελάχιστο χρόνο ισχύος και την
οφειλόµενη αποζηµίωση αν η Σύµβαση καταγγελθεί από τον Πελάτη, ή από τον
Προµηθευτή αποκλειστικά λόγω υπερηµερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση
οφειλών του, πριν την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, ο
Προµηθευτής δεν δικαιούται αποζηµίωση αν η Σύµβαση καταγγελθεί από τον Πελάτη
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ειδοποίηση του Προµηθευτή για τροποποίηση όρου
της Σύµβασης ή τη γνώση της τροποποίησης Χρεώσεων Προµήθειας, ακόµη και αν η εν
λόγω καταγγελία λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του ελάχιστου χρόνου ισχύος της
Σύµβασης.

2.

Η καταγγελία της Σύµβασης Προµήθειας από Πελάτη γίνεται εγγράφως. Με την
επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 42 του παρόντος, τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής
αυτής στον Προµηθευτή.

3.

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων που ισχύουν για τους Ευάλωτους
Πελάτες, ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας και να προβεί
στις προβλεπόµενες ενέργειες προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή για την παύση
εκπροσώπησης µετρητή Πελάτη του, τον οποίο έχει καταστήσει υπερήµερο ως προς την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 39 του
παρόντος. Τα αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άµεσα.

4.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και της παραγράφου
7 του άρθρου 39, αν ο Πελάτης παραβαίνει όρους της Σύµβασης Προµήθειας, οι οποίοι
έχουν συµφωνηθεί από τα µέρη ως ουσιώδεις, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
τριάντα (30) ηµερών, ο Προµηθευτής ειδοποιεί σχετικά τον Πελάτη, θέτοντας προθεσµία
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών για την άρση της παράβασης και τον ενηµερώνει για
τις συνέπειες της τυχόν µη συµµόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσµίας. 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 αποτελέσµατα
της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άµεσα.

5.

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 προθεσµίες 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.

6.

Μετά τη λήξη της Σύµβασης Προµήθειας, ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί
ή να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη για σκοπούς προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.

16

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ0-Ι2Ξ

Άρθρο 22
Λύση σύµβασης λόγω αποχώρησης από την εγκατάσταση
1.

Ο Πελάτης γνωστοποιεί στον Προµηθευτή του την πρόθεση αποχώρησης από την
εγκατάσταση τριάντα (30) ηµέρες τουλάχιστον πριν τη σκοπούµενη ηµεροµηνία
αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυµεί την τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας λόγω
µετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, η Σύµβαση Προµήθειας λύεται αυτοδικαίως
κατά το χρόνο που δηλώνεται στην γνωστοποίηση του Πελάτη.

2.

Ο Πελάτης προβαίνει, αµέσως µετά την ως άνω γνωστοποίηση, στις ενέργειες που
προβλέπονται στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, για την παύση εκπροσώπησης του
µετρητή και τη διακοπή της ηλεκτροδότησής του κατά την επιθυµητή ηµεροµηνία
αποχώρησης από την εγκατάσταση. Ο Πελάτης δύναται να εξουσιοδοτεί τον Προµηθευτή
του, προκειµένου να προβεί ο τελευταίος στις ως άνω ενέργειες για την παύση
εκπροσώπησης του µετρητή και τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Η εν λόγω εξουσιοδότηση
θεωρείται νοµίµως για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη.

3.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει την αποχώρησή του ή δεν την
γνωστοποιήσει εµπροθέσµως, η Σύµβαση Προµήθειας εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να
λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του µετρητή του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή,
ως ηµεροµηνία αυτοδίκαιης λύσης της Σύµβασης Προµήθειας λαµβάνεται η ηµεροµηνία
παύσης της εκπροσώπησης του µετρητή του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
Άρθρο 23
Εκχώρηση Σύµβασης Προµήθειας

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29, εκχώρηση της Σύµβασης Προµήθειας
από τον Προµηθευτή σε τρίτο επιτρέπεται µόνο κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων
µερών.
Άρθρο 24
Πρόσθετοι όροι
Ο Προµηθευτής και ο Πελάτης µπορούν να συνοµολογήσουν επιπλέον όρους, ή παροχή
πρόσθετων υπηρεσιών, εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Σε
περίπτωση διάστασης συµβατικού όρου της Σύµβασης και ρύθµισης του Κώδικα, υπερισχύει η
πρόβλεψη του τελευταίου.
Άρθρο 25
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 εξ ολοκλήρου 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
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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 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.

δ.

Το µέγιστο συνεχές χρονικό διάστηµα στο οποίο δύναται να αναφέρεται 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 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
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Άρθρο 26
Στη σύναψη και λειτουργία Σύµβασης Προµήθειας σε Μικρούς Πελάτες εφαρµόζονται
επιπροσθέτως οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 27
Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.

Οι Προµηθευτές καταρτίζουν, ενηµερώνουν τακτικώς σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και δηµοσιοποιούν Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε σκοπό την
πληροφόρηση ιδίως των Μικρών Πελατών σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και
αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τις σχετικές διαδικασίες.

2.

Το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής
τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

Ενέργειας

περιέχει

συνοπτικές

πληροφορίες

α.

Περιγραφή των υπηρεσιών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει ο
Προµηθευτής µε αναφορά σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, διαδικασίες, προθεσµίες
εξυπηρέτησης, προδιαγραφές, σχετικές χρεώσεις, καθώς και στις υποχρεώσεις του
Προµηθευτή έναντι του Πελάτη, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εµπίπτει, σε
συνάρτηση µε τις 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 της ευθύνης τους έναντι των Πελατών, σε συνάρτηση µε τις
αντίστοιχες Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις.

γ.

Περιγραφή διαδικασιών και προϋποθέσεων σύναψης και καταγγελίας της Σύµβασης
Προµήθειας, έναρξης και διακοπής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικών
ρητρών.

δ.

Περιγραφή προϋποθέσεων και διαδικασιών ένταξης σε Βασικές και Ειδικές
κατηγορίες Πελατών, και των απαιτούµενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για
την ένταξη σε κάθε µία από τις ως άνω κατηγορίες.

ε.

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

στ. Τη διαδικασία υποβολής, διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης διαφορών που
προβλέπεται από τον Προµηθευτή, και σε περίπτωση µη εξεύρεσης ικανοποιητικής
λύσης, τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών από τους αρµόδιους φορείς.
ζ.

η.

Περιγραφή άλλων προσφερόµενων υπηρεσιών και αντίστοιχων χρεώσεων, π.χ.
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών ελέγχων διενεργούµενων µε ανεξάρτητο
τρόπο ή µέτρων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας
Τη διαδικασία αλλαγής Προµηθευτή.
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3.

Το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα κάθε
Προµηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΕ µόλις καταρτισθεί, καθώς και µετά από κάθε
τροποποίησή του.

Άρθρο 28
Υποχρέωση σύναψης Σύµβασης Προµήθειας
1.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να κάνει δεκτές τις Αιτήσεις Προµήθειας Μικρών Πελατών,
εκτός αν συντρέχει µία από τις παρακάτω εξαντλητικά αναφερόµενες περιπτώσεις:
α.

Αν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος προς τον Προµηθευτή που
απορρέουν από προηγούµενη µεταξύ τους Σύµβαση Προµήθειας ή προς
οποιονδήποτε άλλο Προµηθευτή, ή αν ο αιτών δεν προσκοµίζει αντίγραφο του
τελευταίου Λογαριασµού Κατανάλωσης, ή αν έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο φορές
εντολή απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών του
Πελάτη κατά το προηγούµενο της αίτησης έτος.

β.

Αν ο Προµηθευτής δεν προµηθεύει την κατηγορία Πελατών στην οποία εντάσσεται
ο Πελάτης.

γ.

Αν η Αίτηση Προσφοράς δεν συµπληρώθηκε εντός της προθεσµίας που τέθηκε από
τον Προµηθευτή και οι ελλείψεις καθιστούν αδύνατη για τον Προµηθευτή την
υποβολή Προσφοράς Προµήθειας.

2.

Η Προσφορά Προµήθειας δεν µπορεί να αποκλίνει από τους δηµοσιοποιηµένους Γενικούς
Όρους και Τιµολόγια Προµήθειας που διαθέτει ο Προµηθευτής για την Κατηγορία
Πελατών στην οποία κατατάσσεται ο αιτών Πελάτης, εκτός αν οι προτεινόµενες
αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις καθιστούν την Προσφορά στο σύνολό της ευνοϊκότερη για
τον Μικρό Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωµα του Μικρού Πελάτη για
σύναψη Σύµβασης Προµήθειας βάσει των δηµοσιοποιηµένων Όρων και Τιµολογίων που
διατίθενται από τους Προµηθευτές για την Κατηγορία Πελατών στην οποία εντάσσεται,
µε την προϋπόθεση ότι προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου αυτά
απαιτούνται.

3.

Πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 17 του παρόντος Κώδικα στοιχείων, η Προσφορά
Προµήθειας προς Μικρούς Πελάτες πρέπει επίσης να προβλέπει:
α.

την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Προµήθειας, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή της.

β.

την ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφεροµένων Τιµολογίων Προµήθειας. Η
ελάχιστη αυτή διάρκεια δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έξι (6) µηνών.

γ.

σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαµβάνει χώρα η
αναπροσαρµογή των Χρεώσεων Προµήθειας.

δ.

περιγραφή των προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών του Προµηθευτή προς τους
καταναλωτές (όπως προδιαγραφές κατά την προσωπική ή/ και τηλεφωνική
εξυπηρέτηση των πελατών) µε αναφορά στα εγγυηµένα πρότυπα (στόχους)
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά αναφέρεται: µέγιστος
χρόνος αναµονής στα σηµεία εξυπηρέτησης, µέγιστος χρόνος αναµονής απάντησης
σε τηλεφωνική κλήση, συχνότητα έκδοσης εκκαθαριστικών λογαριασµών το χρόνο),
η µη τήρηση των οποίων συνεπάγεται ποινική ρήτρα υπέρ του καταναλωτή.
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ε.

διαδικασία υπαναχώρησης, προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος, καθοριζόµενη
τουλάχιστον σε δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της
Σύµβασης Προµήθειας από τον Πελάτη.

Τα υπό (α) έως (ε) στοιχεία συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικώς στο ελάχιστο
περιεχόµενο της Σύµβασης Προµήθειας.
4.

Οι Προµηθευτές αποστέλλουν στους Μικρούς Πελάτες, µαζί µε την Προσφορά
Προµήθειας, τα έντυπα που προβλέπονται στις περιπτώσεις (δ) έως και (ιδ) του άρθρου
12 καθώς και τους γενικούς όρους που διέπουν τη Βασική ή Ειδική Κατηγορία στην οποία
εµπίπτει ο υποψήφιος Πελάτης. Ο Προµηθευτής ενηµερώνει τους Μικρούς Πελάτες κάθε
φορά που τροποποιείται το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε σχετική
αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του όπου έχει αναρτηθεί.

5.

Η Προσφορά Προµήθειας, συνοδευόµενη από το Έντυπο ∆ήλωσης Υπαναχώρησης και τα
λοιπά Έντυπα που προβλέπονται στην παρ. 4, αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει συµφωνηθεί µε τον Μικρό
Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η στιγµιαία παράδοση και παραλαβή της
Σύµβασης καθώς πρέπει να προβλέπεται ικανός χρόνος µεταξύ της παραλαβής της
Προσφοράς Προµήθειας και της υπογραφής της Σύµβασης Προµήθειας από τον Μικρό
Πελάτη τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης των όρων.
Ανεξαρτήτως της παραπάνω προϋπόθεσης, δεν θίγεται το δικαίωµα του Μικρού Πελάτη
να υπαναχωρήσει από Σύµβαση Προµήθειας που συνάφθηκε εξ αποστάσεως.

Άρθρο 29
Ειδικές ρυθµίσεις για τη Σύµβαση Προµήθειας
1.

Η προσφερόµενη από τον Προµηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας σε
Μικρό Πελάτη ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει η
παροχή της υπηρεσίας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προµηθευτή, εκτός αν
ο Μικρός Πελάτης αιτείται ή/ και συναινεί στη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας για
µικρότερο χρονικό διάστηµα, περιλαµβανοµένης της περίπτωσης προµήθειας που αφορά
σε προσωρινές συνδέσεις, κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ικτύου.

2.

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

3.

Ο Προµηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει από τον Πελάτη την καταβολή εγγύησης που
να υπερβαίνει το εκτιµώµενο ποσό δύο (2) διαδοχικών Λογαριασµών Κατανάλωσης. Το
ποσό της εγγύησης δύναται κατ’ εξαίρεση να φτάσει στο εκτιµώµενο ποσό τριών (3)
διαδοχικών Λογαριασµών Κατανάλωσης για Πελάτες για τους οποίους έχει υποβληθεί
τουλάχιστον δύο φορές δήλωση απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω
ληξιπρόθεσµων οφειλών κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών.

4.

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης Προµήθειας δεν δύναται να συµφωνηθεί δικαίωµα
του Προµηθευτή για εκχώρηση αυτής. Αν περιληφθεί τέτοιος όρος στη Σύµβαση,
θεωρείται άκυρος.

5.

Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης εκδίδεται περιοδικά και ανά δύο µήνες κατά ανώτατο όριο,
σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα τιµολόγησης του Προµηθευτή, και πρέπει να
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εκκαθαρίζεται βάσει πιστοποιηµένης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή καταµετρούµενης
κατανάλωσης κατ’ ελάχιστο µια φορά το χρόνο.
6.

Τυχόν ποινική ρήτρα που καταπίπτει υπέρ του Πελάτη σε περίπτωση µη τήρησης του
επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών κατά τα προβλεπόµενη στην οικεία Σύµβαση Προµήθειας,
καταβάλλεται αυτόµατα ως πίστωση στον επόµενο λογαριασµό.

Άρθρο 30
Τροποποίηση όρων Σύµβασης Προµήθειας
1.

Μονοµερής τροποποίηση του περιεχοµένου της Σύµβασης από τον Προµηθευτή είναι
δυνατή µόνο εφόσον τούτο προβλέπεται εκ της κείµενης Νοµοθεσίας ή έχει ρητώς
συµφωνηθεί στη Σύµβαση, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 18 παρ. 2 ια του παρόντος.

2.

Για την τροποποίηση όρων της Σύµβασης Προµήθειας, ο Προµηθευτής υποχρεούται σε
ατοµική ενηµέρωση των Πελατών του. Η ενηµέρωση λαµβάνει χώρα τουλάχιστον εξήντα
(60) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων και, εφόσον είναι δυνατό και
επαρκές, σε ειδικό πεδίο του Λογαριασµού Κατανάλωσης ή σε χωριστό έντυπο που
διαβιβάζεται µε αυτόν. Κατ’ εξαίρεση, η ενηµέρωση σχετικά µε τροποποίηση των
Χρεώσεων Προµήθειας δύναται να λαµβάνει χώρα µε τον πρώτο Λογαριασµό
Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

3.

Η ατοµική ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε επιστολή. ∆ύναται να υλοποιείται µε
εναλλακτικούς τρόπους (ενδεικτικά αναφέρονται: τηλεφωνικά, µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, µέσω σύντοµης ειδοποίησης η οποία περιλαµβάνεται στο Λογαριασµό
Κατανάλωσης ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, παραπέµποντας στην ιστοσελίδα του
Προµηθευτή για πλήρη ενηµέρωση επί του περιεχοµένου της τροποποίησης), εφόσον
έχει συναινέσει σε τούτο ο Πελάτης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποδέχεται ως
µοναδικό τρόπο επικοινωνίας τη συστηµένη αλληλογραφία, ο Προµηθευτής δύναται να
επιβάλει χρέωση για την υπηρεσία αυτή.

4.

Η ατοµική ενηµέρωση έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόµενο:
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,
εφόσον αφορούν µεταβολή ως προς την εταιρική επωνυµία ή/ και µεταβολές ως
προς την εταιρική µορφή του προµηθευτή ή/ και συνιστούν εταιρικό
µετασχηµατισµό του νοµικού προσώπου του προµηθευτή ή µεταβίβαση της άδειας.

β.

Υπόµνηση στον Πελάτη του δικαιώµατος καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του παρόντος, και συνοπτική αναφορά των
σχετικών διαδικασιών.

Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν για µεταβολές στις Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις οι οποίες
βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής οφείλει να
ενηµερώνει σχετικά τους Πελάτες του µε ειδικό έντυπο ή σε ειδικό πεδίο στον πρώτο
Λογαριασµό Κατανάλωσης µετά την έναρξη ισχύος των µεταβολών στις Ρυθµιζόµενες
Χρεώσεις.
5.

Ο Πελάτης δύναται να προτείνει προς τον Προµηθευτή του την τροποποίηση όρων της
Σύµβασης Προµήθειας. Η τροποποίηση επέρχεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη
Σύµβαση. Ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις, η τροποποίηση της Σύµβασης
επέρχεται κατόπιν αίτησης του Πελάτη, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την
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υποβολή της σχετικής αίτησης, µε εξαίρεση την περίπτωση (α) κατωτέρω για την οποία
τίθεται προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών:
α.

Μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης στην οποία αφορά η Σύµβαση
Προµήθειας, σε περίπτωση µετεγκατάστασης του Πελάτη.

β.

Μεταβολή της Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης
καθώς και την επιλογή διαφορετικού τιµολογίου από τα εκάστοτε διαθέσιµα
Τιµολόγια Προµήθειας του Προµηθευτή.

γ.

Χαρακτηρισµός του Πελάτη ως Ευάλωτου.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις
καθώς και τα δικαιολογητικά που σχετίζονται µε την ένταξη του Πελάτη σε συγκεκριµένη
Κατηγορία. Η απόρριψη της αίτησης τροποποίησης πρέπει να είναι έγγραφη, πλήρως
αιτιολογηµένη και να αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες ο Πελάτης
δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του.
6.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει τον Προµηθευτή σχετικά
µε τη µεταβολή στοιχείων επικοινωνίας του, όπως της διεύθυνσης αποστολής των
Λογαριασµών Κατανάλωσης.

Άρθρο 31
Εξυπηρέτηση Πελατών
1.

2.

Ο Προµηθευτής που συναλλάσσεται µε Μικρούς Πελάτες συστήνει εντός ενός (1) µηνός
από την χορήγηση της Αδείας του, και διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της
δραστηριότητάς του, επαρκώς στελεχωµένη, αναλόγως του αριθµού και των Κατηγοριών
Πελατών µε τους οποίους συναλλάσσεται, 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
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.

Σύµβασης

Προµήθειας

Ηλεκτρικής

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηµοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική
διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνου και fax, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) µε την
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής χρησιµοποιεί προς
εξυπηρέτηση των Πελατών του και τα σηµεία εξυπηρέτησης των Εξουσιοδοτηµένων
Συνεργατών του, οφείλει να δηµοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών των σηµείων
και να ελέγχει τη τήρηση των προδιαγραφών εξυπηρέτησης των πελατών του στα εν
λόγω σηµεία.

Άρθρο 32
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Αρχές ∆ιαχείρισης αιτηµάτων - παραπόνων
1.

Ο Προµηθευτής οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και τους απαραίτητους
πόρους για τη διαχείριση των αιτηµάτων και παραπόνων των Πελατών του. Για το σκοπό
αυτό, καταρτίζει «Κώδικα ∆ιαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων καταναλωτών» στον
οποίο περιγράφονται η διαδικασία και οι προθεσµίες διαχείρισης των αναφορών και
αιτηµάτων που υποβάλλονται καθώς και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον φορέα
στον οποίο µπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές εάν δεν ικανοποιηθούν από την
απάντηση του Προµηθευτή.

2.

Ο προβλεπόµενος στην παρ. 1 Κώδικας καταρτίζεται σύµφωνα µε τις «Αρχές ∆ιαχείρισης
Αιτηµάτων των Καταναλωτών» που επισυνάπτονται στον παρόντα Κώδικα ως
Παράρτηµα ΙΙΙ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτού.

3.

Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώσει ρυθµιστική παρέκκλιση από τις ως άνω Αρχές, µετά
από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, αναρτά πράξη της στην ιστοσελίδα της για ένα µήνα.
Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ ενηµερώνει τους Πελάτες σχετικά µε τον προβλεπόµενο από
τη νοµοθεσία φορέα στον οποίο µπορούν να απευθυνθούν για την εξωδικαστική επίλυση
των διαφορών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Άρθρο 33
1.

Στις Κατηγορίες των Ευάλωτων Πελατών, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες
κανονιστικές διατάξεις, εφαρµόζονται επιπροσθέτως οι διατάξεις του Πέµπτου Κεφαλαίου
και του παρόντος Κεφαλαίου.

2.

Οι ρυθµίσεις αφορούν µόνο τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όταν τούτο προβλέπεται
ρητώς.

Άρθρο 34
Λειτουργία της Σύµβασης Προµήθειας
1. Οι προθεσµίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 επαυξάνονται κατά
τριάντα (30) επιπλέον ηµέρες ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες.
2. Για τους Ευάλωτους Πελάτες, η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης
δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από σαράντα (40) ηµέρες.
3. Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τµηµατικής και άτοκης
εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων
Λογαριασµών, στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείµενη
νοµοθεσία. Κάθε µηνιαία δόση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης µηνιαίας
δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. Η ως άνω
δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εµπρόθεσµη εξόφληση
των οφειλών του προς τον Προµηθευτή.
4. Το δικαίωµα του Προµηθευτή να υποβάλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή εντολή
απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, ή να καταγγείλει τη
Σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 39, δεν µπορεί να
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ασκηθεί κατά Ευάλωτων Οικιακών Πελατών για το χρονικό διάστηµα από Νοέµβριο έως
Μάρτιο, καθώς και κατά τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου.
5. Ειδικώς για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του
Άρθρου 52 του ν.4001/2011, ήτοι τους Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης, και
αυτούς µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, ο Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύµβαση Προµήθειας µόνο στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς την
εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασµών Κατανάλωσης, και εφόσον προηγουµένως έχει
αποστείλει ειδοποίηση µε την οποία ενηµερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα του
Πελάτη για διακανονισµό πληρωµής των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να
καταγγείλει τη Σύµβαση τάσσοντάς του προθεσµία είκοσι (20) ηµερών προς εξόφληση, η
οποία και παρήλθε άπρακτη. Εφόσον ο Προµηθευτής προβεί στην καταγγελία της
Σύµβασης Προµήθειας, ο ως άνω Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης, ο οποίος χρήζει µηχανικής
υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήµατα υγείας, µεταπίπτει αυτόµατα στο καθεστώς της
Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της
ηλεκτροδότησής του.

Άρθρο 35
Εξυπηρέτηση Ευάλωτων Πελατών
1. Η εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών πραγµατοποιείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση
και εξυπηρέτηση των Πελατών αυτών. Ειδικά στην περίπτωση των ατόµων µε αναπηρία,
ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει για την εξυπηρέτησή τους προσωπικό κατάλληλα
εκπαιδευµένο και να τηρεί στην ιστοσελίδα του τις προδιαγραφές προσβασιµότητας
ιστοτόπων. Τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών του Προµηθευτή πρέπει να τηρούν τις
προδιαγραφές πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρία, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
2. Ο Προµηθευτής λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραµµή για την εξυπηρέτηση Ευάλωτων
Πελατών. Οι κλήσεις που προέρχονται από τους Πελάτες αυτούς χρεώνονται πάντα ως
αστικές κλήσεις, και όλες οι τηλεφωνικές συνοµιλίες καταγράφονται, µετά από
προηγούµενη ενηµέρωση των Πελατών.
3. Ο Προµηθευτής εξασφαλίζει στους Πελάτες µε τύφλωση ή µε σοβαρά προβλήµατα
όρασης τη δυνατότητα α) να επιλέγουν ανάµεσα σε: λογαριασµούς µε µεγάλα γράµµατα,
φωνητικούς λογαριασµούς, τηλεφωνική επικοινωνία αντί για έγγραφη ενηµέρωση για
θέµατα που τους αφορούν ή αποστολή ενηµερωτικών εγγράφων σε γραφή Braille, CDs,
β) να παρέχεται σε αυτούς ειδική βοήθεια στην ανάγνωση / εξακρίβωση της ένδειξης του
µετρητή κατανάλωσης, γ) τηλεφωνική ειδοποίηση για προγραµµατισµένες διακοπές
παροχής, και δ) πρόβλεψη ειδικών διακριτικών αναγνώρισης των υπαλλήλων ή
εκπροσώπων της εταιρείας ηλεκτρισµού, κατά την επίσκεψή τους στην κατοικία τους.
4. Ο Προµηθευτής εξασφαλίζει στους Πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα ακοής: α) τη
δυνατότητα επίσκεψης κατ’ οίκον σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (βλάβες, διακοπές,
κλπ), β) τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από άτοµο που γνωρίζει τη νοηµατική
γλώσσα, γ) την εξυπηρέτησή τους µέσω ειδικών συσκευών που επιτρέπουν την
επικοινωνία µε κωφάλαλους πελάτες, και δ) την αποστολή χρήσιµων πληροφοριών µέσω
SMS και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
5. Ειδικά για τους Πελάτες µε κινητικά προβλήµατα, οι Προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής, οι οποίοι δεν προϋποθέτουν τη φυσική
παρουσία του Πελάτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 36
Εκπροσώπηση µετρητή Πελάτη από Προµηθευτή
1. 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.
2. Οι Μετρητές Φορτίου, για τους οποίους ουδέποτε έχει υποβληθεί ∆ήλωση Εκπροσώπησης
Μετρητή Φορτίου, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, συνεχίζουν να
εκπροσωπούνται από τον αρχικό Προµηθευτή τους.
3. 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, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 1
στοιχείο (ζ) του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 37
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 ή τρίτους από τον Προµηθευτή του. Η περιοδικότητα έκδοσης λογαριασµών
καθορίζεται ως όρος της σύµβασης. Ειδικά για τους Πελάτες µε µη ωριαίο µετρητή,
πρέπει να είναι συµβατή µε την περιοδικότητα καταµέτρησης από τον αρµόδιο
διαχειριστή της κατηγορίας πελατών στην οποία ανήκει ο Πελάτης ώστε να είναι δυνατή
η εκκαθάριση.

2.

Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να συγκρίνουν τα δεδοµένα µέτρησης που
παραλαµβάνουν από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές ∆ικτύων, µε ιστορικά στοιχεία
κατανάλωσης των Πελατών τους, εφόσον διαθέτουν τέτοια στοιχεία. Οι Προµηθευτές
υποχρεούνται να διερευνούν σηµαντικές µεταβολές κατανάλωσης, ζητώντας ανάγνωση
ένδειξης µετρητή από τους Πελάτες τους καθώς και τις απόψεις τους σχετικά µε τα
πιθανά αίτια της µεταβολής. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των δεδοµένων µέτρησης
και των ευρηµάτων της ανάγνωσης µετρητή από τον Πελάτη, ο Προµηθευτής
ενηµερώνει τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.

3.

Ο Προµηθευτής αποστέλλει το Λογαριασµό Κατανάλωσης στην τελευταία δηλωθείσα
ταχυδροµική διεύθυνση του Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται εάν το επιθυµεί να λαµβάνει τον
Λογαριασµό Κατανάλωσης µε εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, εφόσον προβλέπεται διαδικασία επιβεβαίωσης παραλαβής του
Λογαριασµού. Οι Λογαριασµοί Κατανάλωσης εξοφλούνται εντός της προβλεπόµενης σε
αυτούς προθεσµίας.
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4.

Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:
(1) Τα στοιχεία του Προµηθευτή (επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, στοιχεία
επικοινωνίας όπως αριθµούς τηλεοµοιοτυπίας 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 πιστοποιηµένης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ),
βάσει εκτιµώµενης κατανάλωσης (ΕΝΑΝΤΙ) ή βάσει ανάγνωσης µετρητή από τον
Πελάτη ή τον Προµηθευτή (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ), καθώς και
τυχόν πληροφορίες για τη δυνατότητα υποβολής ανάγνωσης ένδειξης µετρητή.
(4) Βασική ή Ειδική Κατηγορία Πελάτη (οικιακός ή µη οικιακός, επαγγελµατικής χρήσης,
τάση σύνδεσης, κτλ), κατηγορία και διακριτικά στοιχεία εφαρµοζόµενου Τιµολογίου
Προµήθειας.
(5) Τις ηµεροµηνίες της προηγούµενης, της τρέχουσας και της επόµενης καταµέτρησης,
εφόσον παρέχονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
(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,
εφόσον οι ενδείξεις αυτές παρέχονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
(8) Τη συνολική κατανάλωση κατά την Περίοδο Έκδοσης ή την Περίοδο Χρέωσης
Λογαριασµού, για κάθε µέγεθος που χρεώνεται βάσει του εφαρµοζόµενου
Τιµολογίου Προµήθειας.
(9)

∆ιακριτή αναγραφή των χρεώσεων που επιβάλλονται, σύµφωνα µε την κατωτέρω
ανάλυση, περιλαµβανοµένων του καθαρού ποσού και του αναλογούντος φόρου
κάθε χρέωσης, των µοναδιαίων τιµών υπολογισµού των Χρεώσεων Προµήθειας και
επιµέρους άθροιση των ποσών ανά οµάδα χρεώσεων:
Οµάδα Χρεώσεων Προµήθειας
α.

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

Οµάδα Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων
α.

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

β.

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

γ.

Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.

δ.

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων.

ε.

Τυχόν χρεώσεις για εκτέλεση εργασιών στην παροχή του Πελάτη.
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στ. Λοιπές Χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύµφωνα 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
Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.
(11) Τυχόν προηγούµενες ανεξόφλητες οφειλές, υπόµνηση της δυνατότητας του
Προµηθευτή να διακόψει την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση µη
εµπρόθεσµης εξόφλησης του συνολικού οφειλόµενου ποσού µε ρητή αναγραφή του
κειµένου «ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ», µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων για
τους Ευάλωτους Πελάτες, επισήµανση ότι η ειδοποίηση διακοπής πρέπει να αγνοηθεί
σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενο λογαριασµό έχουν
εξοφληθεί µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του τρέχοντος λογαριασµού.
(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.
(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 για Μικρούς Πελάτες, συγκριτικά στοιχεία της κατανάλωσης του
Πελάτη σε σχέση µε καταναλώσεις τυπικών εγκαταστάσεων µε παρόµοια
χαρακτηριστικά.
(16) Τρόπους ενηµέρωσης για τις ισχύουσες µοναδιαίες τιµές υπολογισµού των
Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων.
5.

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 αντίστοιχο 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.

6.

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.
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γ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα που είναι αρµόδιος για την εξωδικαστική
επίλυση διαφορών µεταξύ Πελατών και Προµηθευτή.

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 τον τακτικό
έλεγχο των ενδείξεών τους, κατά τα οριζόµενα στους σχετικούς Κώδικες ∆ιαχείρισης
∆ικτύων, καθώς και πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα.
ζ.

7.

8.

Ενηµέρωση σχετικά µε το δικαίωµα του Προµηθευτή να διακόψει την προµήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης
Λογαριασµού Κατανάλωσης που περιέχει ληξιπρόθεσµες οφειλές από προηγούµενο
λογαριασµό. Αν τυγχάνει περίπτωση εφαρµογής των παραγράφων 3 έως 6 του
άρθρου 34, ρητή ενηµέρωση περί υπαγωγής του Πελάτη στο καθεστώς προστασίας
των Ευάλωτων Πελατών.

Περιοδικά, και κατ’ ελάχιστο µια φορά το χρόνο, ο Προµηθευτής παρέχει επιπροσθέτως
στον Πελάτη του, είτε σε ειδικό χώρο του Λογαριασµού Κατανάλωσης είτε µε ξεχωριστό
ενηµερωτικό σηµείωµα:
α.

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 κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

Κατά το χρόνο λύσης της Σύµβασης Προµήθειας ο Προµηθευτής αποστέλλει στον Πελάτη
τελικό εκκαθαριστικό Λογαριασµό Κατανάλωσης το αργότερο εντός έξι (6) εβδοµάδων
σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχει ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής.

Άρθρο 38
∆ιόρθωση Λογαριασµών Κατανάλωσης
1.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβαίνει άµεσα στη διόρθωση Λογαριασµών
Κατανάλωσης παρελθούσης χρονικής περιόδου, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι
επιβλήθηκαν, για οποιοδήποτε 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.
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2.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του Προµηθευτή, όπως, ενδεικτικά, λόγω λαθών στην
τιµολόγηση ή την έκδοση λογαριασµών, ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβαίνει σε
διόρθωση λογαριασµών παρελθούσης περιόδου, καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος 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 υποχρεούται οποτεδήποτε
να 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 αναφέρεται, 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 τους Λογαριασµούς Κατανάλωσης εφαρµόζονται
αναλογικώς και στους διορθωτικούς Λογαριασµούς Κατανάλωσης.
Άρθρο 39
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 βάσει ειδικών όρων που συµφωνούνται στη Σύµβαση και
καθορίζουν κατ’ ελάχιστον το πλήθος των περιοδικών πληρωµών και τη συχνότητα
αυτών, το επιτόκιο που ενδεχοµένως εφαρµόζεται, καθώς και υπολογισµό της συνολικής
ποσοστιαίας επιβάρυνσης του ποσού του Λογαριασµού Κατανάλωσης λόγω καταβολής
του σε δόσεις.

4.

Η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης που παρέχεται από τον
Προµηθευτή, άρχεται από την ηµεροµηνία αποστολής αυτού και δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από είκοσι (20) ηµέρες για Μικρούς Πελάτες. Σε περίπτωση ταχυδροµικής
αποστολής, η προθεσµία εξόφλησης άρχεται από την παράδοση του Λογαριασµού στο
ταχυδροµείο.

5.

Ο Προµηθευτής ή εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες του δύνανται να επικοινωνούν µε τον
Πελάτη µετά τη 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, ο
Προµηθευτής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α.

Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής στον αµέσως επόµενο λογαριασµό
και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας στο
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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 δύναται να υποβάλει στον αρµόδιο διαχειριστή εντολή
απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η εντολή αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη.

γ.

Αν η ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης µετρητή φορτίου, ο
Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας υποβάλλοντας στον
αρµόδιο διαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσώπησης, ενηµερώνοντας ανάλογα τον
Πελάτη.

7.

Ο Προµηθευτής δεν δύναται να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης µετρητή φορτίου ή να
καταγγείλει Σύµβαση Προµήθειας, µε την υποβολή δήλωσης παύσης εκπροσώπησης,
λόγω υπερηµερίας Πελάτη ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, εάν οι εν
λόγω οφειλές αµφισβητούνται από τον Πελάτη, και προς τούτο έχει προσφύγει ενώπιον
αρµόδιας αρχής ή δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης
της απενεργοποίησης του µετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα. Σε
περίπτωση που κριθεί αβάσιµη η αµφισβήτηση εκ µέρους του Πελάτη, η οφειλή
βαρύνεται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Εφόσον εκκρεµεί η ως άνω διαφορά, ο
Προµηθευτής δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της Σύµβασης Προµήθειας. Στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Πελάτη του την πρόθεσή
του να ασκήσει το παραπάνω δικαίωµα. Εφόσον η εν λόγω ενηµέρωση του Πελάτη
λαµβάνει χώρα κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη λύση της σύµβασης, η
Σύµβαση λύεται στον προβλεπόµενο χρόνο, άλλως παρατείνεται αυτοδικαίως για τριάντα
(30) ηµέρες.

8.

Στην περίπτωση της παραγράφου 7, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της
Σύµβασης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21.

9.

Σε Πελάτες οι οποίοι είναι πιθανόν να αντιµετωπίζουν δυσχέρεια ή αδυναµία
αποπληρωµής λογαριασµών κατανάλωσης, ο Προµηθευτής δύναται να παρέχει, πέραν
των προβλέψεων της παραγράφου 3, ειδικά προγράµµατα ρύθµισης εξόφλησης
λογαριασµών ή διακανονισµού παλαιότερων οφειλών, ιδίως µέσω δόσεων. Για την
αποφυγή διακρίσεων µεταξύ Πελατών, ο Προµηθευτής υποχρεούται να θέτει διαφανή και
εύκολα επαληθεύσιµα κριτήρια εφαρµογής των προσφερόµενων προγραµµάτων. Τα
προγράµµατα πρέπει να διασφαλίζουν την αποπληρωµή των υποχρεώσεων, λαµβάνοντας
υπόψη και τις τρέχουσες καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια έκαστου Πελάτη. Ο
Προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει τους Πελάτες που δύνανται να ενταχθούν σε ειδικά
προγράµµατα.

Άρθρο 40
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:
α.

να επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις κατανάλωσης των µετρητών που εκπροσωπούν,

β.

να επιβεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατάταξη Πελάτη τους
στη Βασική ή/και στην Ειδική Κατηγορία η οποία αναφέρεται στη σχετική Σύµβαση
Προµήθειας.
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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 41
Έλεγχος µετρητή
1.

Ο Προµηθευτής δύναται να αιτείται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή τον έλεγχο των
µετρητών που εκπροσωπεί. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τους Πελάτες
του 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.

Ο Πελάτης δύναται να αιτείται τον έλεγχο του µετρητή του από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή
∆ικτύου, είτε µέσω του Προµηθευτή του ή απευθείας, ενηµερώνοντας στην περίπτωση
αυτή τον Προµηθευτή του.

3.

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

4.

Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο να µετακυλύει σε
Πελάτες του το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται για έλεγχο µετρητών κατόπιν αιτήµατός
του.
Άρθρο 42
Αλλαγή Προµηθευτή

1.

Η αλλαγή Προµηθευτή επιτρέπεται µετά από προηγούµενη έγγραφη καταγγελία της
Σύµβασης Προµήθειας. Η εν λόγω καταγγελία λαµβάνει χώρα είτε από τον ίδιο τον
Πελάτη, είτε από το νέο Προµηθευτή κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης του
Πελάτη. Η ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από τη Σύµβαση Προµήθειας
δεν εµποδίζει την άσκηση του δικαιώµατος αλλαγής Προµηθευτή.

2.

Ο νέος Προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει ∆ήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή
Φορτίου του Πελάτη στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στις κείµενες
διατάξεις, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας.
Ειδικότερα στην περίπτωση σύναψης Σύµβασης Προµήθειας από απόσταση, ο
Προµηθευτής προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες αποκλειστικά µετά την παρέλευση
άπρακτης της προθεσµίας υπαναχώρησης του Πελάτη και το αργότερο εντός τριών (3)
ηµερών. Σε κάθε περίπτωση, 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, 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.
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4.

Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον προηγούµενο
Προµηθευτή για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της καταγγελλόµενης
Σύµβασης. Ο προηγούµενος Προµηθευτής δικαιούται να επιδιώξει µε κάθε νόµιµο τρόπο
την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 43
Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου
1.

Ο Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (εφεξής ΠΤΚ), όπως αυτός ορίζεται κατά το
άρθρο 57 ν. 4001/2011, υποχρεούται να προµηθεύει Πελάτες οι οποίοι δεν
εκπροσωπούνται από Προµηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του µέχρι πρότινος Προµηθευτή
τους ή εξαιτίας γεγονότων που εµπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του µέχρι πρότινος
Προµηθευτή τους.

2.

Εντός τριών (3) ηµερών από την ενεργοποίηση του µηχανισµού τελευταίου καταφυγίου,
ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου παρέχει στον ΠΤΚ τους αριθµούς Μετρητή Φορτίου και παροχής
των Πελατών της παρ. 1, τις διευθύνσεις της εγκατάστασής τους και τα στοιχεία
επικοινωνίας τους.

3.

Ο προηγούµενος Προµηθευτής παρέχει στον ΠΤΚ αµελλητί, και το αργότερο εντός τριών
(3) ηµερών από την ως άνω ενεργοποίηση, τα πλήρη στοιχεία των Πελατών του ανά
Κατηγορίες, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, τα εφαρµοζόµενα σε αυτούς τιµολόγια και
το χρονικό σηµείο µέχρι το οποίο έχει τιµολογηθεί και πληρώσει έκαστος εξ αυτών.

4.

Εντός µίας (1) ηµέρας από την ενεργοποίηση του µηχανισµού τελευταίου καταφυγίου, ο
ΠΤΚ προβαίνει σε κάθε πρόσφορη δηµόσια ανακοίνωση, συµπεριλαµβανοµένης της
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του, για να ενηµερώσει τους Πελάτες της παρ. 1 περί της
ετοιµότητας παροχής υπηρεσιών τελευταίου καταφυγίου και των βασικών όρων υπό τους
οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. Περαιτέρω, εντός πέντε (5) ηµερών από την
παραλαβή των προβλεποµένων στην παρ. 2 στοιχείων, ο ΠΤΚ ενηµερώνει µε ατοµική
ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους Πελάτες της παρ.1:
α.

σχετικά µε την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς
καταφυγίου από το χρόνο έναρξης εκπροσώπησης από τον ΠΤΚ.

τελευταίου

β.

ότι η προµήθεια αυτή λαµβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης
Σύµβασης και η καταβολή εγγύησης.

γ.

σχετικά µε τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω παροχής.

δ.

σχετικά µε τη δυνατότητα σύναψης σύµβασης µε Προµηθευτή της επιλογής τους σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή.

ε.

για τη µέγιστη δυνατή διάρκεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς
τελευταίου καταφυγίου.

στ. για τα στοιχεία επικοινωνίας του ΠΤΚ και άλλων διαθεσίµων Προµηθευτών.
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5.

Κάθε πελάτης εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία τιµολογίων του ΠΤΚ. Ο ΠΤΚ
κατατάσσει τον Πελάτη αρχικά βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του για τα
χαρακτηριστικά της χρήσης ή/ και της εγκατάστασης του Πελάτη. Σε περίπτωση που
προκύψουν νεότερα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε διαφορετική κατηγοριοποίηση του
Πελάτη, η αλλαγή τιµολογιακής κατηγορίας ισχύει αναδροµικά και για όλη την χρονική
περίοδο προµήθειας υπό τους Όρους του Τελευταίου Καταφυγίου, εφόσον τα στοιχεία
της χρήσης και της εγκατάστασης του Πελάτη ίσχυαν για όλη την χρονική αυτή περίοδο.

6.

Η χρέωση του Πελάτη για τις υπηρεσίες που παρέχονται υπό καθεστώς Τελευταίου
Καταφυγίου, πραγµατοποιείται µε την έκδοση και αποστολή Λογαριασµού Κατανάλωσης.
Η χρέωση της κατανάλωσης που πραγµατοποιεί ο Πελάτης, υπολογίζεται µε βάση την
ποσότητα ενέργειας και ισχύος που καταγράφονται από τη Μετρητική ∆ιάταξη, η οποία
τοποθετείται από το ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Σύνδεσης του Πελάτη. Η
καταγραφή των ποσοτήτων ενέργειας και ισχύος από τη Μετρητική ∆ιάταξη, είναι η βάση
για τον υπολογισµό των χρεώσεων του ΠΤΚ προς τον Πελάτη και αποδεικνύει τις
καταναλώσεις αυτές. Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης εξοφλείται εντός της προβλεπόµενης
σε αυτόν προθεσµίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

7.

Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο
Λογαριασµός Κατανάλωσης περιέχει, επίσης, τις Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις και τις Χρεώσεις
υπέρ τρίτων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον τα ποσά των χρεώσεων αυτών
που βαρύνουν τον Πελάτη καταβάλλονται στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ή τρίτους από τον
Προµηθευτή του.

8.

Οι Λογαριασµοί Κατανάλωσης εκδίδονται ως εξής: Ο πρώτος λογαριασµός εκδίδεται µετά
από την προγραµµατισµένη καταµέτρηση που ακολουθεί την έναρξη Εκπροσώπησης του
Πελάτη από τον ΠΤΚ, και αφού η συνολική ενέργεια στην καταµετρηθείσα περίοδο, για
κάθε µη ωριαίο µετρητή των ανωτέρω Πελατών, επιµεριστεί από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή
µεταξύ των Προµηθευτών κατ’ αναλογία της χρονικής περιόδου εκπροσώπησης από κάθε
Προµηθευτή, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων. Στη συνέχεια
εκδίδονται περιοδικά, είτε εκκαθαριστικός είτε έναντι, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον
σύστηµα τιµολόγησης του ΠΤΚ. Ο τελικός εκκαθαριστικός λογαριασµός εκδίδεται εντός 6
εβδοµάδων από το χρόνο παύσης εκπροσώπησης του Πελάτη από τον ΠΤΚ και υπό την
ιδιότητά του αυτή.

9.

Ο ΠΤΚ αποστέλλει το Λογαριασµό Κατανάλωσης στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική
διεύθυνση του Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται εάν το επιθυµεί να λαµβάνει τον Λογαριασµό
Κατανάλωσης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε οποιονδήποτε άλλο εναλλακτικό
τρόπο, εφόσον προβλέπεται διαδικασία επιβεβαίωσης παραλαβής του Λογαριασµού.
Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή του αριθµού τηλεφώνου ή τηλεοµοιότυπου
ή της εκπροσώπησης του Πελάτη, πρέπει να γνωστοποιείται αµελλητί στον ΠΤΚ µε
έγγραφο. Έγγραφα θεωρούνται ότι κοινοποιήθηκαν στον Πελάτη, εφόσον απεστάλησαν
στη διεύθυνση του Πελάτη, η οποία είναι η πλέον προσφάτως γνωστή στον ΠΤΚ. Ο
Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί στον ΠΤΚ τη µεταβολή της διεύθυνσής
του ή των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του. Οφείλει επίσης, σε περίπτωση
µετεγκατάστασης, να γνωστοποιεί στον ΠΤΚ τη µεταβολή των στοιχείων εγκατάστασης
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέρες πριν τη µεταβολή αυτή.

10. Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου διενεργείται
προσωρινά, για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών αρχής γενοµένης από την
έναρξη Εκπροσώπησης του Πελάτη από τον ΠΤΚ. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να
καταρτίσει Σύµβαση Προµήθειας µε Προµηθευτή της επιλογής του. Ο νέος Προµηθευτής
οφείλει να κοινοποιήσει στον ΠΤΚ τη ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου του εν
λόγω Πελάτη. Η λήξη της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ λαµβάνει χώρα
µε την ενεργοποίηση της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης, όπως η ηµέρα αυτή καθορίζεται από
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και γνωστοποιείται στον ΠΤΚ, στο νέο Προµηθευτή και στον
Πελάτη, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
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11. Ο ΠΤΚ υποχρεούται να κάνει ρητή µνεία του δικαιώµατος αλλαγής Προµηθευτή σε
ευκρινές σηµείο κάθε Λογαριασµού Κατανάλωσης που αποστέλλει στον Πελάτη. Ο ΠΤΚ
διατηρεί κατά του Πελάτη όλες τις αξιώσεις του για την εξόφληση των χρεώσεων από
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το διάστηµα που ο Πελάτης παρέµεινε στο καθεστώς
Τελευταίου Καταφυγίου.
12. Η παροχή υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου δεν είναι δυνατό να εξαρτάται από την
καταβολή εγγύησης.
13. Ένα (1) µήνα πριν την συµπλήρωση της µέγιστης διάρκειας εξυπηρέτησης από τον ΠΤΚ, ο
τελευταίος ενηµερώνει τον Πελάτη για την επικείµενη λήξη της υποχρεωτικής παροχής
προµήθειας και τον καλεί να προβεί σε σύναψη σύµβασης µε Προµηθευτή της επιλογής
του.
14. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΠΤΚ την πρόθεση αποχώρησής του από
την εγκατάσταση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία
αποχώρησης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα.
15. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος εφαρµόζονται και στην προµήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου, εκτός αν άλλως προβλέπεται
στο άρθρο αυτό.
16. Μετά την πάροδο της τρίµηνης διάρκειας της παραγράφου 10, και για Πελάτες οι οποίοι
δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην Καθολική Υπηρεσία και δεν εκπροσωπήθηκαν από
Προµηθευτή, ο ΠΤΚ συνεχίζει να τους εκπροσωπεί, για σύντοµο χρονικό διάστηµα και
µέχρι την ενηµέρωσή του από τον αρµόδιο διαχειριστή για την αλλαγή εκπροσώπησης ή
αντίστοιχα την απενεργοποίηση του µετρητή φορτίου.
17. Ο ΠΤΚ αναλαµβάνει την τήρηση σύµβασης συµψηφισµού για φωτοβολταϊκά στις στέγες
του προηγούµενου Προµηθευτή.

Άρθρο 44
Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας
1.

2.

3.

Ο Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας (εφεξής ΠΚΥ) όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο
58 ν. 4001/2011, υποχρεούται να προµηθεύει Μικρούς Πελάτες σε όλη την ελληνική
επικράτεια, εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.

οι ως άνω υποψήφιοι Πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά µε το δικαίωµα ελεύθερης
επιλογής Προµηθευτή.

β.

οι ως άνω υποψήφιοι Πελάτες αδυνατούν να βρουν Προµηθευτή
απελευθερωµένη αγορά µε βάση τους υφιστάµενους εµπορικούς όρους.

στην

Η υπαγωγή του Πελάτη σε καθεστώς προµήθειας Καθολικής Υπηρεσίας επέρχεται
αυτοµάτως, µετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προµηθευτή του ή τη
λήξη της περιόδου προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου
καταφυγίου, εφόσον:
α.

∆εν υφίσταται εντολή νέας εκπροσώπησης, και

β.

∆εν έχει υποβληθεί από τον Πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεσης.

Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να αποστείλει στον ΠΚΥ άµεσα και το αργότερο εντός πέντε
(5) ηµερών από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.2, τα στοιχεία των Πελατών
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που µεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας. Εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από τη λήψη των ως άνω στοιχείων, ο ΠΚΥ ενηµερώνει µε ατοµική ειδοποίηση,
έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους ενδιαφερόµενους Πελάτες:
α.

για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας,

β.

για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω παροχής,

γ.

για το δικαίωµα του Πελάτη να αλλάξει Προµηθευτή σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή.

4.

Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να καταρτίσει Σύµβαση Προµήθειας µε Προµηθευτή
της επιλογής του. Ο νέος Προµηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει στον ΠΚΥ τη ∆ήλωση
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου του εν λόγω Πελάτη. Η λήξη της προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΚΥ λαµβάνει χώρα µε την ενεργοποίηση της ∆ήλωσης
Εκπροσώπησης, όπως η ηµέρα αυτή καθορίζεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και
γνωστοποιείται στον ΠΚΥ, στο νέο Προµηθευτή και στον Πελάτη, κατά τα οριζόµενα
στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.

5.

Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 5-9, 11-12, 14-15 και 17 του Άρθρου 43 εφαρµόζονται
και για την προµήθεια υπό καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, εκτός αν άλλως προβλέπεται
στο άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
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, ή σε κάθε άλλο αρµόδιο όργανο που προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών.

3.

Ειδικότερα, σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη ως προς το ποσό του Λογαριασµού
Κατανάλωσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία, ως προϋπόθεση προσφυγής σε ένδικα
µέσα ή εξωδικαστική συναινετική διαδικασία:
α.

Ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει τεκµηριωµένες αντιρρήσεις εγγράφως προς τον
Προµηθευτή του, πριν τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του Λογαριασµού
Κατανάλωσης που έπεται του Λογαριασµού Κατανάλωσης που αµφισβητείται.

β.

Ο Προµηθευτής, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των αντιρρήσεων
του Πελάτη, αποφαίνεται τεκµηριωµένα, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωµών, και
κοινοποιεί στον Πελάτη Τελική Κατάσταση Πληρωµών και ιστορικό δεδοµένων
κατανάλωσης, θέτοντας προθεσµία εξόφλησης τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών και σε κάθε περίπτωση όχι συντοµότερη από την προθεσµία εξόφλησης του
Λογαριασµού Κατανάλωσης που αµφισβητείται.
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γ.

4.

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, η επίλυση της διαφοράς
δύναται να επιλυθεί περαιτέρω εξωδίκως, ενώπιον των αρµόδιων οργάνων σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, ή µε προσφυγή σε ένδικα µέσα.
Άρθρο 46
Ειδικές διατάξεις

Οι κάτοχοι άδειας Προµήθειας, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
Κώδικα Προµήθειας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οφείλουν να προσαρµόσουν τις
υφιστάµενες Συµβάσεις τους κατά τρόπο ώστε να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αρχές Επικοινωνίας µε Πελάτη
Άρθρο 1: ∆ιαφηµίσεις και εµπορικές πρακτικές
Η διαφήµιση και προώθηση των υπηρεσιών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται σε
συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία περί διαφήµισης που αφορά στην προστασία των
καταναλωτών και στη χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα:
1. Κάθε πληροφορία που παρέχεται (προφορικά, στο διαδίκτυο, σε διαφηµιστικό ή
επικοινωνιακό µέσο, σε οικονοµικές προσφορές, σε λογαριασµούς κλπ) είναι
κατανοητή και ακριβής.
2. Ο προµηθευτής εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία προς τους καταναλωτές,
σχετικά µε τις προσφερόµενες χρεώσεις και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένου του
τύπου της πωλούµενης ενέργειας, όπως αυτός αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά
εγγυήσεων προέλευσης που πρέπει να κατέχει ο προµηθευτής, ή µε τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του προµηθευτή (όπως η ταυτότητα, η ιδιότητα, η
εταιρική σχέση, οι διακρίσεις και τα περιουσιακά του στοιχεία) δεν παραπλανά, ούτε
επιδιώκει να παραπλανήσει τους καταναλωτές, είτε λόγω ανακρίβειας, ή λόγω
ασάφειας, ή έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, έτσι ώστε να τους οδηγεί ή να ενδέχεται
να τους οδηγήσει να λάβουν απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα
ελάµβαναν.
3. Ο προµηθευτής λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο, ώστε να εξασφαλιστεί, ότι οποιαδήποτε
πληροφορία για τις προσφερόµενες χρεώσεις και υπηρεσίες του που δεν βρίσκονται
πλέον σε ισχύ, και η οποία µπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές, αφαιρείται
από τα µέσα προβολής του.
4. Ο προµηθευτής εξασφαλίζει ότι οι εµπορικές πρακτικές που ακολουθούνται για την
προώθηση των υπηρεσιών του δεν είναι επιθετικές, υπό την έννοια ότι
παρεµποδίζουν, ή ενδέχεται να παρεµποδίσουν σηµαντικά την ελευθερία επιλογής του
µέσου καταναλωτή.
Άρθρο 2: Συµπεριφορά συνεργατών και προσωπικού κατά την άσκηση εµπορικών
πρακτικών
Ο προµηθευτής αναρτά στο δικτυακό τόπο του και σε σηµείο το οποίο µπορεί εύκολα να έχει
πρόσβαση ο καταναλωτής, κατάλογο µε τα επικαιροποιηµένα πλήρη στοιχεία των εµπορικών
του συνεργατών. Σχετικά µε το προσωπικό του προµηθευτή ή των εµπορικών συνεργατών
του, που έρχεται σε άµεση επικοινωνία µε τους καταναλωτές, επιβάλλονται τα εξής:
1. Το προσωπικό από την αρχή της επικοινωνίας διευκρινίζει µε σαφήνεια την ταυτότητά
του, την επωνυµία του προµηθευτή που εκπροσωπεί και τον εµπορικό σκοπό της
επικοινωνίας.
2. Κατά την προσωπική επίσκεψη, το προσωπικό επιδεικνύει αναγνωριστική ταυτότητα
εκπροσώπησης µε φωτογραφία ή άλλο διακριτικό σήµα του και γνωστοποιεί στον
καταναλωτή τη διεύθυνση του προµηθευτή και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας, ενώ
στην εξ αποστάσεως επικοινωνία, το ονοµατεπώνυµό του, την επωνυµία του
προµηθευτή που εκπροσωπεί και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας.
3. Το προσωπικό είναι πλήρως ενηµερωµένο και απαντά στις ερωτήσεις των
καταναλωτών µε σαφήνεια και ακρίβεια.
4. Όταν η προώθηση, ή η πώληση γίνεται µε επίσκεψη στην οικία του καταναλωτή, ή µε
τηλεφωνική κλήση, να γίνεται µε σεβασµό στις ώρες κοινής ησυχίας και µε εξαίρεση
των επισήµων αργιών και Κυριακών, εκτός κι αν ο καταναλωτής ζητήσει κάτι
διαφορετικό.
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5. Το προσωπικό δεν παραπλανά, ούτε επιδιώκει να παραπλανήσει µε κανέναν τρόπο, µε
πράξεις ή παραλείψεις ή επιχειρηµατολογία, τους καταναλωτές δίνοντας λανθασµένες
εντυπώσεις για την παρεχόµενη υπηρεσία του προµηθευτή, ή τις παρεχόµενες
υπηρεσίες άλλων προµηθευτών, ή αρνητική εικόνα για άλλους προµηθευτές.
6. Ειδικά το προσωπικό των εµπορικών συνεργατών του προµηθευτή, δηλώνει µε
σαφήνεια την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης του προµηθευτή και δεν
προβαίνει σε παραπλανητικές ενέργειες δηµιουργώντας την εντύπωση ότι έχει
παρασχεθεί στην εταιρεία του εξουσία αντιπροσώπευσης του προµηθευτή ή
δικαιώµατα που ανήκουν στον προµηθευτή και δεν έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν.
7. Το προσωπικό απευθύνεται στους καταναλωτές µε ευγένεια και χρήση κατάλληλου
λεξιλογίου. Ιδιαίτερη ευαισθησία επιδεικνύεται κατά την επικοινωνία µε ευάλωτους
καταναλωτές (καταναλωτές µε ειδικές ανάγκες, οικονοµικά ασθενείς, ηλικιωµένους
κλπ) και άτοµα που δεν οµιλούν την ελληνική γλώσσα. Το προσωπικό δεν
εκµεταλλεύεται την αδυναµία των καταναλωτών αυτών προκειµένου να
πραγµατοποιήσει πωλήσεις.
8. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας (επίσκεψη, τηλεφωνική κλήση, sms, e-mail) που ο
καταναλωτής επιθυµεί την εξαίρεσή του από µελλοντικές προωθητικές ενέργειες, το
προσωπικό του παρέχει µία εύκολη µέθοδο για τη δωρεάν διαγραφή του από το
µητρώο προώθησης καταναλωτών του προµηθευτή.
9. Στις περιπτώσεις στοχευµένης επικοινωνίας µε χρήση λίστας καταναλωτών, ο
προµηθευτής έχει διασφαλίσει τη συγκατάθεση των παραληπτών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, έχοντας εξαιρέσει από τη λίστα των
καταναλωτών εκείνους που είτε έχουν εγγραφεί στη λίστα του άρθρου 13 που τηρεί η
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε έχουν ενηµερώσει
εγγράφως τον προµηθευτή.
Άρθρο 3: Προσυµβατική ενηµέρωση του καταναλωτή
Κατά την επικοινωνία που προηγείται της υπογραφής της σύµβασης προµήθειας, ο
προµηθευτής διασφαλίζει την πλήρη, ακριβή και σαφή ενηµέρωση του καταναλωτή, ώστε να
είναι σε θέση ο τελευταίος να επιλέξει την πλέον συµφέρουσα για αυτόν προσφορά. Σε κάθε
περίπτωση, ο προµηθευτής εξασφαλίζει, ότι ο καταναλωτής ο οποίος συνάπτει τη σύµβαση
έχει την ικανότητα ή τη νόµιµη εξουσιοδότηση να συνάψει τη σύµβαση αυτή. Ο προµηθευτής
αναρτά τις αρχές επικοινωνίας µε πελάτη σε εύκολα προσβάσιµο σηµείο στην ιστοσελίδα του
και εξασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες του έχουν λάβει πλήρη γνώση της
παρούσας. Ειδικότερα, η έγκαιρη και επαρκής ενηµέρωση του καταναλωτή από τον
προµηθευτή περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
1. Κατηγορία τιµολόγησης στην οποία εντάσσεται ο καταναλωτής.
2. Περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών.
3. Μοναδιαίες χρεώσεις που συνδέονται µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες, µε διακριτή
αναγραφή της κάθε χρέωσης και επεξήγηση της υπηρεσίας µε την οποία συνδέεται η
κάθε χρέωση. Σαφής αναφορά των χρεώσεων και των υπηρεσιών που
συµπεριλαµβάνονται στις µοναδιαίες χρεώσεις.
4. Σε περίπτωση προσφοράς πακέτου µε πάγια χρέωση για κατανάλωση εντός
συγκεκριµένων ορίων, απολύτως σαφής αναφορά περί του ποιες υπηρεσίες και
χρεώσεις περιλαµβάνονται στην πάγια χρέωση, ποιες χρεώσεις επιβάλλονται
επιπρόσθετα του παγίου για επιπλέον υπηρεσίες/ χρεώσεις, ή κατανάλωση πέραν του
ορίου, και πως εφαρµόζονται τα όρια βάσει εκτιµήσεων, ή πραγµατικών µετρήσεων
κατανάλωσης του πελάτη.
5. Εκτίµηση του συνολικού ετήσιου λογαριασµού του καταναλωτή βάσει των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών κατανάλωσής του, µε διακριτή ανάλυση του επιµέρους κόστους για
κάθε χρέωση/ υπηρεσία (ενέργεια/ ανταγωνιστικό σκέλος τιµολογίου, χρήση
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συστήµατος, χρήση δικτύου, λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις, κλπ), ή σαφή ένδειξη
ποιες είναι οι υπηρεσίες που καλύπτονται από κάθε χρέωση, ώστε να είναι δυνατή η
σύγκριση στην ίδια βάση µε άλλες προσφορές από τον ίδιο ή άλλο προµηθευτή. Η
σύγκριση χρεώσεων η οποία πραγµατοποιείται από τον προµηθευτή και αφορά
διαφορετικούς προµηθευτές γίνεται επίσης επί της ίδιας βάσης, άλλως θεωρείται
παραπλανητική.
6. Έναρξη και λήξη ισχύος των χρεώσεων και τρόπους ενηµέρωσης για τις εκάστοτε
ισχύουσες χρεώσεις.
7. Γενικούς όρους της σύµβασης προµήθειας.
8. Ειδικούς όρους που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη προσφορά από τον προµηθευτή.
9. Ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, όρους ανανέωσης, ενδεχόµενες ρήτρες
πρόωρης καταγγελίας.
10. Όρους υπαναχώρησης από τη σύµβαση.
11. Εκτιµώµενο χρόνο ενεργοποίησης της υπηρεσίας, εφόσον αυτός δεν ορίζεται
διαφορετικά στη νοµοθεσία.
12. Εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής λογαριασµού.
13. Συχνότητα αποστολής λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία για επιπλέον
λογαριασµό που ενδέχεται να λαµβάνει ο καταναλωτής για τις χρεώσεις υπέρ τρίτων.
14. Όρους σχετικά µε το ύψος και την καταβολή τυχόν εγγύησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Βασικές Αρχές Τιµολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άρθρο 1: Γενικές αρχές
1.

Οι Προµηθευτές οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριµένες βασικές αρχές κατά την
κατάρτιση των τιµολογίων και χρεώσεων που προσφέρουν στους Πελάτες τους, ώστε να
εξασφαλίζεται αφενός η προστασία των καταναλωτών και αφετέρου η ανάπτυξη υγιούς
ανταγωνισµού στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

2.

Οι αρχές αυτές περιλαµβάνουν την απλότητα και διαφάνεια της πληροφόρησης
σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες χρεώσεις και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τη µηδιακριτική µεταχείριση Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα καταναλωτικά
χαρακτηριστικά, αλλά και την ανάκτηση του πραγµατικού κόστους της
προσφερόµενης υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί µακροχρονίως η δυνατότητα
παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Ειδικότερα,
α.

Τα τιµολόγια να αντανακλούν το πραγµατικό κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
δηλ. επιπλέον των ρυθµιζόµενων χρεώσεων που µετακυλίονται στους Πελάτες, πρέπει
να καλύπτουν α) το κόστος αγοράς ενέργειας στη χονδρεµπορική αγορά και τους
επιµέρους µηχανισµούς της, β) το κόστος της δραστηριότητας εµπορίας και
διαχείρισης Πελατών (ενδεικτικά, το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης
τιµολογίων, χρηµατοοικονοµικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωµών, λειτουργία
εµπορικών γραφείων του Προµηθευτή, παροχή συµβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών
υποστήριξης προς τον πελάτη, αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων) και γ) ένα εύλογο
κέρδος.

β.

Τα τιµολόγια να µη δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας
και µε ανάλογα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, και να αποφεύγονται οι άµεσες ή έµµεσες
σταυροειδείς επιδοτήσεις µεταξύ καταναλωτών.

γ.

Τα τιµολόγια να µη στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και ιδίως να µη δρουν αποτρεπτικά
όσον αφορά την είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

δ.

Να εµφανίζεται στα τιµολόγια µε τρόπο διαφανή και διακριτό, η επίπτωση που τυχόν
έχει η εφαρµογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές
αντανακλώνται ιδίως στις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό
Τέλος για τη Μείωση των Εκποµπών Αερίων Ρύπων.

ε.

Η δοµή των τιµολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους να παρέχουν τη δυνατότητα
στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόµενη
υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισµό των επιµέρους χρεώσεων µε ευχέρεια και
διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να µπορούν
οι καταναλωτές να επιλέγουν µεταξύ εναλλακτικών τιµολογίων µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε τον πιο οικονοµικό
τρόπο.

στ.

Οποιοσδήποτε µηχανισµός αναπροσαρµογής των τιµολογίων πρέπει να είναι: α)
διαφανής, µε σαφώς ορισµένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισµού, και γνωστός
στον Πελάτη εκ των προτέρων, β) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής
µεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, γ) να προσφέρει, κατά το
δυνατόν, επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου
διαχρονικής διακύµανσης των τιµών, και δ) να αποτελεί µέρος της Σύµβασης
Προµήθειας.
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3.

Κάθε Προµηθευτής υποχρεούται να δηµοσιοποιεί, υπό τη µορφή τιµοκαταλόγου, τις
χρεώσεις που εφαρµόζει σε κάθε κατηγορία Πελατών του (κατ’ ελάχιστο για τις
κατηγορίες Μικρών Πελατών), συµπεριλαµβανοµένων και των ρυθµιζόµενων χρεώσεων
Χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου, και λοιπών ρυθµιζόµενων χρεώσεων. Η κάθε κατηγορία
Πελατών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική µιας οµοιογενούς οµάδας καταναλωτών µε
κοινά χαρακτηριστικά φορτίου και να αντιπροσωπεύει ένα εύλογο ποσοστό της
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού (για την αποφυγή της δηµιουργίας πολλών
κατηγοριών πελατών).

4.

Για Μεγάλους Πελάτες που δεν περιλαµβάνονται σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες
Πελατών, δύναται να προσφέρονται εξειδικευµένες χρεώσεις, προσαρµοσµένες στα
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και τις προσφερόµενες υπηρεσίες που έχουν συµφωνηθεί
µεταξύ Προµηθευτή και Πελάτη, τηρουµένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισµού
και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων, και ως αποτέλεσµα ουσιαστικών
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο µερών.

Άρθρο 2: ∆ιαµόρφωση τιµολογίων προµήθειας
1.

2.

3.

Η χρέωση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες πρέπει να έχει το κατάλληλο
επίπεδο και την αναγκαία διάρθρωση, έτσι ώστε:
α.

να παρέχει επαρκή κίνητρα για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την
εξοµάλυνση των διακυµάνσεων του φορτίου. Αυτό σηµαίνει ότι το όφελος που
προκύπτει από τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος, πρέπει να
κατανέµεται στους πελάτες η καταναλωτική συµπεριφορά των οποίων συντελεί σε
αυτό.

β.

να αντανακλά, κατά το δυνατόν, το βραχυχρόνιο και το µακροχρόνιο οριακό κόστος
που προκαλεί η µορφή της καµπύλης φορτίου και του όγκου κατανάλωσης των
κατηγοριών καταναλωτών στο σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες:
α.

∆ιαφοροποίηση των χρεώσεων σε σκέλος ισχύος και σκέλος ενέργειας, σύµφωνα µε
συντελεστές που εφαρµόζονται για κάθε κατηγορία καταναλωτών ανάλογα µε τα
ιστορικά στοιχεία ή τις εκτιµήσεις της καµπύλης φορτίου για την υπόψη κατηγορία.

β.

∆ιαφοροποίηση των χρεώσεων του σκέλους ισχύος και του σκέλους ενέργειας για τις
διάφορες ώρες ενός 24ώρου, καθώς και διαφοροποίηση µεταξύ των εργάσιµων ή µη
ηµερών, καθώς και µεταξύ των εποχών του έτους.

Η τιµή που προσφέρεται ανά κατηγορία Πελάτη µπορεί να διαφοροποιηθεί για τους
παρακάτω λόγους:
α.

Καµπύλη φορτίου: είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας διαφοροποίησης της τιµής
µεταξύ κατηγοριών πελατών. Η κατανοµή της ζήτησης µέσα στην ηµέρα και τις
εποχές είναι καθοριστική. Ενδεικτικά, ο Πελάτης που έχει µεγαλύτερη ζήτηση τις ώρες
αιχµής από ότι τις νυχτερινές ώρες πρέπει να έχει υψηλότερο τιµολόγιο/ µέση χρέωση.

β.

Συντελεστής φορτίου (ΣΦ): Ο λόγος της µέσης ζήτησης δια της µέγιστης ζήτησης του
Πελάτη. Όσο πιο µικρός είναι ο ΣΦ (δηλ. πιο "αιχµιακός" ο Πελάτης), τόσο µεγαλύτερη
εκτιµάται πως θα είναι και η τιµή που θα πληρώσει.

γ.

Μεταβλητότητα φορτίου: Το κόστος προµήθειας πελατών µειώνεται όσο πιο σταθερό
και προβλέψιµο είναι το φορτίο τους.

δ.

Τρόπος εξόφλησης λογαριασµών: Σε περίπτωση που ο Πελάτης πληρώνει συχνά (π.χ.
µηνιαία) και εγκαίρως (π.χ. µε πάγια εντολή), ο Προµηθευτής αποφεύγει το επιπλέον
χρηµατοοικονοµικό κόστος κάλυψης του χρέους του Πελάτη. Το όφελος µπορεί να
µετακυλιστεί στον Πελάτη, υπό τη µορφή µιας µικρής έκπτωσης.
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4.

Εποµένως µια κατηγορία Πελατών µπορεί να έχει έκπτωση στην τιµή εάν έχει κάποια
χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις λοιπές κατηγορίες Πελατών.

5.

Σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµοκαταλόγων προµήθειας, επισηµαίνονται τα εξής:
α.

Το τιµολόγιο προµήθειας πρέπει να περιλαµβάνει διακριτές χρεώσεις για κάθε
κατηγορία υπηρεσίας, ήτοι τη χρέωση για την ενέργεια (συµπεριλαµβανοµένων των
Α∆Ι και των επικουρικών υπηρεσιών που συνδέονται µε τη λειτουργία της Ηµερήσιας
Αγοράς), τις χρεώσεις για τη Χρήση του Συστήµατος και του ∆ικτύου, και τις λοιπές
ρυθµιζόµενες χρεώσεις. Εναλλακτικά, εφόσον ο Προµηθευτής προσφέρει ενιαίο
τιµοκατάλογο ή πάγια χρέωση για συγκεκριµένο όριο κατανάλωσης, πρέπει κατά την
κατάρτιση της προσφοράς του, καθώς και στη Σύµβαση Προµήθειας, να είναι
απολύτως σαφές ποιες υπηρεσίες περιλαµβάνονται στις δηµοσιευµένες χρεώσεις και
ποιες χρεώνονται επιπλέον, έτσι ώστε να γνωρίζει ο Πελάτης εκ των προτέρων ποιες
είναι οι υποχρεώσεις του και ποιες είναι οι συγκεκριµένες χρεώσεις που οφείλει να
καταβάλει στον Προµηθευτή του.

β.

Πρέπει να αποφεύγονται αναφορές σε παλαιά ρυθµιζόµενα τιµολόγια ή σε τιµολόγια
άλλων Προµηθευτών. Για κάθε προσφερόµενο τιµολόγιο, πρέπει να ορίζονται εκ νέου
οι παράµετροι (ενδεικτικά, ζώνες, τιµές, τρόπος αναπροσαρµογής).

γ.

Η διαφοροποίηση των χρεώσεων ανάλογα µε την ώρα, µέρα ή εποχή προϋποθέτει την
ύπαρξη ειδικών µετρητικών διατάξεων. Οι ζώνες και οι αντίστοιχες χρεώσεις που
ορίζονται πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την καµπύλη φορτίου της συγκεκριµένης
κατηγορίας Πελατών. Σηµειώνεται πως η ύπαρξη ζωνικών χρεώσεων, δηλ. χρεώσεων
που διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας ή την εποχή, έχει νόηµα µόνο
στην περίπτωση που το φορτίο του Πελάτη είναι ελαστικό και µπορεί να µεταφερθεί
από ζώνες υψηλότερων χρεώσεων σε ζώνες χαµηλότερων χρεώσεων. Για ανελαστικά
φορτία, ιδίως αυτά µε µεγάλο συντελεστή φορτίου, η ύπαρξη ζωνών χρέωσης δεν
προσφέρει κάποιο όφελος στον Πελάτη.

δ.

Για προϊόντα ή χρεώσεις όπου προσφέρονται εκπτώσεις, πρέπει να διευκρινίζεται µε
απόλυτη σαφήνεια το ύψος της έκπτωσης και που εφαρµόζεται αυτή, τα κριτήρια
εφαρµογής, η διάρκεια ισχύος, οι όροι ακύρωσης ή άρσης της έκπτωσης, µε πιστή
τήρηση και της βασικής αρχής της µη-διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ πελατών της
ίδιας κατηγορίας.

ε.

Η περίοδος τιµολόγησης, ιδίως σε ότι αφορά σταθερά πακέτα χρεώσεων που
καλύπτουν συγκεκριµένη χρονική περίοδο µε µέγιστο όριο κατανάλωσης, πρέπει να
συνάδει µε τις περιόδους καταµέτρησης της κατανάλωσης, ώστε να είναι δυνατή η
περιοδική εκκαθάριση των χρεώσεων βάσει πραγµατικών µετρήσεων.

στ.

Πρέπει να είναι σαφής η χρονική διάρκεια ισχύος των χρεώσεων που συµφωνείται,
π.χ. σταθερές χρεώσεις για ένα (1) έτος. Ιδίως για συµβάσεις µε διάρκεια πάνω από
ένα έτος, πρέπει να περιλαµβάνεται διαφανής µεθοδολογία αναπροσαρµογής των
χρεώσεων, απλή και κατανοητή στον Πελάτη.

ζ.

Σε περιπτώσεις που έχουν συµφωνηθεί όροι ελάχιστης διάρκειας, οι ενδεχόµενες
χρεώσεις για πρόωρη λήξη του συµβολαίου πρέπει να αντανακλούν το πραγµατικό και
όχι το εικαζόµενο κόστος που αυτή προκαλεί.

Άρθρο 3: Ειδικές ρυθµίσεις για Μεγάλους Πελάτες
Ειδικότερα για Μεγάλους Πελάτες που δεν εντάσσονται σε συγκεκριµένη κατηγορία Πελατών,
οι χρεώσεις δύναται να διαφοροποιούνται περαιτέρω για τους ακόλουθους λόγους:
α.

Ειδικοί Όροι: ∆ύναται να συµφωνούνται ειδικοί όροι στη Σύµβαση Προµήθειας για
συγκεκριµένες υπηρεσίες, οι οποίες µεταξύ άλλων σχετίζονται µε την ελαστικότητα
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ζήτησης του Πελάτη, όπως ενδεικτικά η συχνότητα υποβολής δήλωσης φορτίου, ή
όροι ∆ιακοπτόµενου Φορτίου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεχθεί να είναι διαθέσιµος
να διακόψει το φορτίο του για ορισµένες ώρες µέσα στο έτος, ο Προµηθευτής µπορεί
να του προσφέρει κάποια έκπτωση ή επιστροφή χρηµάτων/ πίστωση. Το όφελος στον
Προµηθευτή προκύπτει από το ότι, ενδεχοµένως, δεν έχει συµβολαιοποιήσει αρκετές
ποσότητες για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών του, ή ενδεχοµένως να θέλει να
αποφύγει πολύ υψηλές χρεώσεις Οριακής Τιµής Συστήµατος (ΟΤΣ) στον Ηµερήσιο
Ενεργειακό Προγραµµατισµό τις ώρες αιχµής, κοκ. Οι όροι πρέπει να είναι σαφείς και
προσυµφωνηµένοι στη Σύµβαση µεταξύ Πελάτη και Προµηθευτή. Σε περίπτωση πολύ
µεγάλων καταναλώσεων, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το όποιο θετικό ή αρνητικό
αποτέλεσµα µπορεί να έχει η δραστηριοποίηση πολύ µεγάλων καταναλωτών, η
κατανάλωση των οποίων, από µόνη της, µπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία και,
συνεπώς, το συνολικό κόστος του Συστήµατος.
β.

Μετρούµενη κατανάλωση: Για µεγάλες ποσότητες ή για φορτία µε µεγαλύτερη
ελαστικότητα ζήτησης, ο Προµηθευτής µπορεί ενδεχοµένως να δεχθεί µικρότερο
περιθώριο κέρδους/ απόδοσης, και να προσφέρει σχετική έκπτωση.

γ.

Το κόστος εξυπηρέτησης και διαχείρισης Μεγάλων Πελατών είναι αναλογικά µικρότερο
από αυτό των µικρότερων Πελατών, οπότε και η αντίστοιχη χρέωση µπορεί να
διαφοροποιείται.

δ.

Η δοµή των ανταγωνιστικών χρεώσεων, ενδεικτικά ο ορισµός των ζωνών χρέωσης, η
ύπαρξη χρέωσης ισχύος, δύναται να διαφοροποιείται και είναι θέµα διαπραγµάτευσης
µεταξύ Προµηθευτή και Πελάτη. Με τη διαφοροποίηση των ζωνών, και σε σχέση
πάντα µε τη συγκεκριµένη καµπύλη φορτίου του Πελάτη, διαφοροποιούνται και οι
τιµές. Ενδεικτικά, επέκταση ωρών ζώνης χαµηλού φορτίου ενδεχοµένως να οδηγεί σε
αύξηση της χρέωσης, αφού πιθανότατα προστίθενται ώρες υψηλότερου φορτίου και
συνεπώς υψηλότερης τιµής. Αντίστοιχα, επηρεάζεται η τιµή στις λοιπές ζώνες που
τροποποιούνται.

44

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ0-Ι2Ξ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Αρχές ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων των Καταναλωτών
Άρθρο 1: ∆ιαχείριση αιτηµάτων & παραπόνων από τους Προµηθευτές
Κάθε Προµηθευτής οφείλει:
α.

να λαµβάνει και να επεξεργάζεται τα αιτήµατα και τα παράπονα των καταναλωτών γρήγορα
και αποτελεσµατικά.

β.

να διαθέτει τους κατάλληλους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσµατική
διαχείριση των παραπόνων των καταναλωτών.

Άρθρο 2: Κώδικας διαχείρισης αιτηµάτων & παραπόνων καταναλωτών
1.

Κάθε Προµηθευτής καταρτίζει και δηµοσιοποιεί Κώδικα διαχείρισης αιτηµάτων & παραπόνων των
πελατών και λοιπών καταναλωτών (υποψήφιων πελατών).

2.

Ο Κώδικας διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων πρέπει:
α.

Να είναι διατυπωµένος σε απλή και εύληπτη γλώσσα.

β.

Να προβλέπει τη δυνατότητα τόσο έγγραφης (συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού
µηνύµατος) όσο και προφορικής (τηλεφωνικής ή µε προσωπική παρουσία στα γραφεία
του Προµηθευτή) υποβολής αιτηµάτων ή παραπόνων.

γ.

Να αναφέρει αναλυτικά τις διακριτές κατηγορίες αιτηµάτων και παραπόνων που αφορούν
την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προµηθευτή (όπως επικοινωνία µε την
εταιρία, λογαριασµοί και χρεώσεις, Προσωπικό εξυπηρέτησης, διακανονισµός πίστωσης,
εµπορικές πρακτικές / προώθηση υπηρεσιών, διαχείριση παραπόνων, χαµηλή ποιότητα
υπηρεσιών/ άδικη αντιµετώπιση από εταιρία, παρεκκλίσεις από το κώδικα δεοντολογίας
της εταιρίας). Ο Κώδικας δύναται επίσης να περιλαµβάνει τις κατηγορίες αιτηµάτων και
παραπόνων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (όπως
διακοπές ηλεκτροδότησης, χρόνος σύνδεσης και χρεώσεις, ποιότητα ηλεκτροδότησης,
µετρήσεις κατανάλωσης και λάθη, προβλήµατα δικτύου).

δ.

Να περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία επεξεργασίας και διερεύνησης των αιτηµάτων και
παραπόνων, την οποία δεσµεύεται να ακολουθεί ο Προµηθευτής, συµπεριλαµβανοµένων
των χρονοδιαγραµµάτων και της µεθόδου επεξεργασίας (π.χ. προφορικός χειρισµός για
τα απλά αιτήµατα, έγγραφος χειρισµός για τα πιο περίπλοκα αιτήµατα ή παράπονα). Η
διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει δύο (2) τουλάχιστον επίπεδα εξέτασης των
αιτηµάτων/ παραπόνων, ώστε σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ικανοποιηθεί από
την αρχική απάντηση του Προµηθευτή, να προβλέπεται δυνατότητα επανεξέτασης
αυτής.

ε.

Να αναφέρει ρητώς το δικαίωµα προσφυγής του καταναλωτή σε εναλλακτικούς
αναγνωρισµένους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, για τις περιπτώσεις που ο
τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από τις ενέργειες του Προµηθευτή.

στ.

Να καθορίζει την προθεσµία εντός της οποίας ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει την
πρώτη απάντηση επί του υποβληθέντος από τον καταναλωτή αιτήµατος/ παραπόνου, η
οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από σχετική
υποβολή. Ο Προµηθευτής πρέπει να απαντά αιτιολογηµένα κατά πόσον ο προβαλλόµενος
λόγος/το προβαλλόµενο παράπονο είναι βάσιµος/ο και για το εάν έχει χωρήσει παράβαση
νοµοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης ή κανόνων αυτορρύθµισης του ίδιου του
Προµηθευτή και προσδιορίζει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την
ικανοποίηση του αιτήµατος. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται καταβολή εύλογης
αποζηµίωσης ή ποινικής ρήτρας, ο Προµηθευτής καθορίζει επίσης, στην απάντησή του,
τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής αυτής. Εάν κατά τη κρίση του Προµηθευτή
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη διαπίστωση της βασιµότητας ή µη του
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αιτήµατος/παραπόνου, ενηµερώνεται εγγράφως ο καταναλωτή για το γεγονός αυτό
καθώς και για την ηµεροµηνία κατά την οποία εκτιµάται ότι θα αποσταλεί η απάντηση. Ο
καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται για την τυχόν εµπλοκή τρίτων φορέων και για τις
πληροφορίες που µπορούν αυτοί να ζητήσουν από τον Προµηθευτή. Εάν το αίτηµα
/παράπονο αφορά τους λογαριασµούς κατανάλωσης ή τις χρεώσεις και ο Προµηθευτής
κρίνει ότι είναι αυτό είναι βάσιµο ή ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της βασιµότητας
αυτού, οφείλει να αναβάλει την είσπραξη των αµφισβητούµενων ποσών και να
ενηµερώσει τον καταναλωτή για το ποσό των οφειλών που δεν αµφισβητούνται καθώς
και για τη νέα προθεσµία καταβολής αυτών.
Άρθρο 3: Σύστηµα
πρωτοκόλλου)

καταγραφής

αναφορών

µε

αποδεικτικό

καταχώρησης

(αριθµό

1.

Κάθε Προµηθευτής οφείλει να καταρτίσει και να θέσει σε λειτουργία ένα πλήρες Σύστηµα
καταγραφής και διαχείρισης αναφορών των πελατών και λοιπών καταναλωτών, το οποίο να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέτει το παρόν έγγραφο.

2.

Για κάθε υποβαλλόµενο αίτηµα/ παράπονο, ο Προµηθευτής οφείλει να καταχωρεί ηλεκτρονικά τα
εξής στοιχεία:

3.

α.

Την ηµεροµηνία υποβολής καθώς και τον τρόπο υποβολής (προφορικώς ή εγγράφως).

β.

Τα στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας του καταγγέλοντα καταναλωτή.

γ.

Σύντοµη περιγραφή του αιτήµατος /παραπόνου.

δ.

Σύντοµη περιγραφή της πρώτης ενέργειας του Προµηθευτή κατά τη λήψη του
αιτήµατος.

ε.

Κατά πόσο υπήρξε απάντηση στο αίτηµα καθώς και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε
αυτή.

στ.

Τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες έλαβε χώρα επικοινωνία µε τον καταναλωτή.

Για κάθε επιµέρους επικοινωνία που πραγµατοποιείται µε τον καταναλωτή για το ίδιο θέµα,
πρέπει να καταχωρούνται:
α.

Η ηµεροµηνία της επικοινωνίας.

β.

Ο τρόπος της επικοινωνίας (προφορικώς ή εγγράφως).

γ.

Τα στοιχεία του προσώπου που επικοινώνησε εάν αυτό δεν είναι το ίδιο µε αυτό που είχε
επικοινωνήσει αρχικά.

δ.

Σύντοµη περιγραφή οποιασδήποτε απάντησης δόθηκε στον καταναλωτή ή ενέργειας που
γνωστοποιήθηκε σε αυτόν κατά την τρέχουσα επικοινωνία.

ε.

Οργάνωση της περαιτέρω επικοινωνίας µε τον καταναλωτή.

4.

Κάθε επιµέρους επικοινωνία πρέπει να διεξάγεται επί τη βάσει των στοιχείων που υπεβλήθησαν
µε το αίτηµα.

5.

Μέχρι την τελική διευθέτηση κάθε αναφοράς καταχωρούνται στο Σύστηµα τα παρακάτω
στοιχεία:
α.

Τα στάδια διαδικασίας που εφαρµόζει ο Προµηθευτής για τη διερεύνηση και επίλυση του
αιτήµατος.

β.

Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, κατά τα προβλεπόµενα στον οικείο Κώδικα.

γ.

Η ηµεροµηνία κατά την οποία πράγµατι ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του αιτήµατος.

δ.

Η ηµεροµηνία κατά την οποία ενηµερώθηκε ο καταναλωτής είτε για τη διαδικασία
εσωτερικής αναθεώρησης της αρχικής απάντησης του Προµηθευτή είτε για τους φορείς
επίλυσης του αιτήµατός του.
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Άρθρο 4: Ενηµέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών
1.

Ο Προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον καταναλωτή εντός 5 εργασίµων ηµερών
από τότε που ο τελευταίος δηλώνει ότι η απάντηση που έλαβε από τον Προµηθευτή δεν
ικανοποιεί το αίτηµά του, για τα παρακάτω:
α.

Για το δικαίωµά του να προσφύγει σε ανεξάρτητο Φορέα Εξωδικαστικής Επίλυσης
∆ιαφορών µε αναφορά στα στοιχεία επικοινωνίας όλων των διαθέσιµων εναλλακτικών
φορέων.

β.

Για το δεσµευτικό (ή µη) χαρακτήρα της αποφάσεως του ανεξάρτητου φορέα έναντι του
Προµηθευτή.

2.

Ο Προµηθευτής οφείλει να αναρτά τον Κώδικα διαχείρισης αιτηµάτων & παραπόνων
καταναλωτών σε εµφανές σηµείο στην ιστοσελίδα του.

3.

Ο Προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει τους Πελάτες του µία φορά τουλάχιστον το χρόνο για την
ύπαρξη Κώδικα διαχείρισης αιτηµάτων & παραπόνων καταναλωτών, για τη δυνατότητα
απόκτησης αντιγράφου αυτού καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται το τελευταίο.

4.

Κάθε Προµηθευτής οφείλει να διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόµενο ατελώς και σε έντυπη µορφή τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης αιτηµάτων & παραπόνων καταναλωτών.

Άρθρο 5: ∆ηµοσιοποίηση Ετήσιας Έκθεσης Αναφορών
1.

Κάθε Προµηθευτής αναρτά στην ιστοσελίδα του µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους την
Ετήσια Έκθεση Αιτηµάτων και παραπόνων των Πελατών του, την οποία οφείλει επίσης να
διαθέτει ατελώς και σε έντυπη µορφή σε κάθε ενδιαφερόµενο.

2.

Η Ετήσια Έκθεση να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α.

Το συνολικό αριθµό των αιτηµάτων και παραπόνων που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία.

β.

Τον αριθµό των αιτηµάτων / παραπόνων που απαντήθηκαν εντός µίας εργάσιµης ηµέρας
από την ηµέρα υποβολής τους.

γ.

Τον αριθµό των αιτηµάτων /παραπόνων που απαντήθηκαν εντός δέκα (10) εργασίµων
ηµερών από την ηµέρα υποβολής τους.

δ.

Τον αριθµό των αιτηµάτων /παραπόνων που απαντήθηκαν, ανά θεµατική κατηγορία, µε
ικανοποιητικό για το καταναλωτή περιεχόµενο, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο στάδιο
εξέτασης».

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

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, µε την επιφύλαξη της επόµενης
παραγράφου.

3.

Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και
Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 57 και στην παρ.
4 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 αντίστοιχα, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς την παροχή
των υπηρεσιών αυτών από τη ∆ΕΗ Α.Ε., οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ.4, 11 παρ. 9, 10, 14 και
15 της Υπουργικής Απόφασης 4524/06.02.2001 όπως τροποποιήθηκε, και του Παραρτήµατος Ι
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σχετικά µε τους Όρους προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον προµηθευτή τελευταίου
καταφυγίου.
4.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29-3-2013

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

Κοινοποίηση:

1. ΡΑΕ, Πειραιώς 132, Αθήνα ΤΚ 118 54
2. ∆ΕΗ Α.Ε., Γρ. Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα ΤΚ 104 32
4. Εθνικό Τυπογραφείο (και σε δισκέτα)

Εσωτερική ∆ιανοµή:
— Γραφείο Υπουργού
— Γραφείο Υφυπουργού
— Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
— Γενική ∆/νση Ενέργειας
— ∆5/∆ιευθυντής
— ∆5/Τµήµα Β’ (2)
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