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Συµβάσεις ΠροµήθειαςΣυµβάσεις ΠροµήθειαςΣυµβάσεις ΠροµήθειαςΣυµβάσεις Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικής Ενέργειας    µε µε µε µε 

ξεκάθαρους όρουςξεκάθαρους όρουςξεκάθαρους όρουςξεκάθαρους όρους 

    ∆ώστε προσοχή∆ώστε προσοχή∆ώστε προσοχή∆ώστε προσοχή στις Συµβάσεις στις Συµβάσεις στις Συµβάσεις στις Συµβάσεις    σας !σας !σας !σας !    
 

Με την απελευθέρωση της αγοράς προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, µας δίνεται η ευκαιρία να 
επιλέξουµε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στο χώρο µας (σπίτι 
ή επαγγελµατικό χώρο).  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για µια σωστή επιλογή νέου Προµηθευτή ή παραµονής στον Προµηθευτή που 
έχουµε ήδη επιλέξει είναι να γνωρίζουµε τους όρους της Σύµβασης Προµήθειας. 
 

� ∆ιαβάζουµε πάντα τους όρους της Σύµβασης του Προµηθευτή που έχουµε επιλέξει πριν την 
υπογράψουµε 

� Προκειµένου να γνωρίζουµε τα δικαιώµατά µας µε τον υπάρχοντα Προµηθευτή µας, ζητούµε 
αντίγραφο της Σύµβασης Προµήθειας. 

 
Σύµφωνα µε το νόµο, η σύναψη της Σύµβασης απαιτεί υπογραφή των σχετικών συµβατικών εγγράφων 
από τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής ενηµερώνεται σαφώς για την απαίτηση αυτή και για το ότι η 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας δεν ξεκινά πριν την υπογραφή τους. Η αίτηση την οποία ο καταναλωτής 
καλείται να υπογράψει συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους όρους της σύµβασης. 
 
Όταν η Σύµβαση συνάπτεται από απόσταση, το προσωπικό του Προµηθευτή πρέπει να εξασφαλίζει ότι: 
α) η σύναψη Σύµβασης γίνεται µε την πλήρη αποδοχή και συγκατάθεση του καταναλωτή και την 
κατανόηση εκ µέρους του όλων των όρων της Σύµβασης, β) ο καταναλωτής έχει αντιληφθεί ότι δεν 
απαιτείται υπογραφή Σύµβασης, αλλά ότι θα παραλάβει σε εύλογο χρόνο τους όρους της Σύµβασης, 
συνοδευόµενους από τη δήλωση υπαναχώρησης. Η διαδικασία υπαναχώρησης προβλέπει το δικαίωµα 
του µικρού καταναλωτή/πελάτη να ακυρώσει τη Σύµβαση µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την υπογραφή της. 
 
Με το νέο Κώδικα Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φύλλου 832/9.4.2013), 
τέθηκαν σε ισχύ νέες διατάξεις για το ελάχιστο περιεχόµενο και τη διαδικασία σύναψης των Συµβάσεων 
Προµήθειας.  

    

Η Σύµβαση ΠροµΗ Σύµβαση ΠροµΗ Σύµβαση ΠροµΗ Σύµβαση Προµήθειας πρέήθειας πρέήθειας πρέήθειας πρέπει πει πει πει υποχρεωτικάυποχρεωτικάυποχρεωτικάυποχρεωτικά να περιλαµβάνει τα  να περιλαµβάνει τα  να περιλαµβάνει τα  να περιλαµβάνει τα 

εξήςεξήςεξήςεξής::::    

    
1. Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας της εταιρείας του Προµηθευτή και του 

Πελάτη/Καταναλωτή. 

2. Τη διάρκεια της Σύµβασης και, ιδίως, εάν υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραµονής στην εταιρεία 
Προµήθειας και τυχόν ρήτρες προς τον Πελάτη σε περίπτωση που καταγγείλει τη Σύµβαση 
πριν τον ελάχιστο χρόνο. 

3. Το εφαρµοζόµενο τιµολόγιο και τη διάρκεια ισχύος αυτού. 

4. Τον τρόπο υπολογισµού όλων των χρεώσεων και ιδίως αυτών που υπολογίζονται στους 
«έναντι» λογαριασµούς (βάση της κατ’ εκτίµηση κατανάλωσης). Σε περίπτωση 
αναπροσαρµογής των χρεώσεων Προµήθειας, την αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας 
αναπροσαρµογής των χρεώσεων. 

5. Τον τρόπο και τις προθεσµίες ειδοποίησης του Πελάτη, σε περίπτωση τροποποίησης του 
Τιµολογίου ή/και των όρων της Σύµβασης. 

6. Τη διαδικασία διόρθωσης των λογαριασµών, σε περίπτωση λανθασµένων υπολογισµών 
χρεώσεων. 

7. Το ύψος της εγγύησης πληρωµής λογαριασµών, καθώς και τη µεθοδολογία αναπροσαρµογής 
της. Η εγγύηση µπορεί να αναπροσαρµόζεται, 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 
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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. 

8. Τη συχνότητα έκδοσης λογαριασµών καθώς και τις προθεσµίες εξόφλησης αυτών. 

9. Τους τρόπους πληρωµής των λογαριασµών. 

10. Την περιγραφή επαρκών και ενηµερωµένων πληροφοριών σχετικά µε την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προµήθειας (εµπορικές υπηρεσίες).  

11. Τα θέµατα αποζηµίωσης των καταναλωτών, εφόσον υπάρξει παραβίαση ή πληµµελής 
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή, ιδίως στην περίπτωση 
εσφαλµένης ή καθυστερηµένης χρέωσης (µε ευθύνη του Προµηθευτή). 

12. Τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας/παραπόνου/ερωτήµατος από τον καταναλωτή και τη 
διαδικασία διαχείρισης διαφωνιών  που ακολουθείται από τον Προµηθευτή. 

13. Τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, εφόσον απαιτηθεί. 
 

ΕπιπλέονΕπιπλέονΕπιπλέονΕπιπλέον,,,, η Σύµβαση Προµήθειας  η Σύµβαση Προµήθειας  η Σύµβαση Προµήθειας  η Σύµβαση Προµήθειας µπορεί µπορεί µπορεί µπορεί να περιλαµβάνει να περιλαµβάνει να περιλαµβάνει να περιλαµβάνει και και και και τατατατα    

εξήςεξήςεξήςεξής::::    

    
1. Τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, ώστε ο Προµηθευτής να παρέχει πληροφορίες 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 της αίτησης του 
καταναλωτή για αλλαγή Προµηθευτή. 

2. Την παροχή της δυνατότητας στον καταναλωτή που θέλει να αλλάξει Προµηθευτή χωρίς 
καθυστερήσεις  να δηλώνει την ένδειξη κατανάλωσης του µετρητή του στο νέο Προµηθευτή. 

 

ΤΤΤΤο Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικήςο Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικήςο Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικήςο Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενέργειας Ενέργειας Ενέργειας     
 
Κάθε Προµηθευτής καταρτίζει και διαθέτει δωρεάν στα σηµεία εξυπηρέτησης Πελατών και µέσω της 
ιστοσελίδας του το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο οφείλει να περιλαµβάνει: 

    
1. Την περιγραφή των διαδικασιών και προϋποθέσεων σύναψης και καταγγελίας της Σύµβασης 

Προµήθειας, έναρξης και διακοπής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικών ρητρών. 

2. Την περιγραφή των προϋποθέσεων και διαδικασιών ένταξης σε µία από τις προσφερόµενες 
από τον Προµηθευτή κατηγορίες, και των απαιτούµενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
την ένταξη σε κάθε µία από τις ως άνω κατηγορίες. 

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

    

ΤροποποίησηΤροποποίησηΤροποποίησηΤροποποίηση των των των των όρων  όρων  όρων  όρων της της της της Σύµβασης ΠροµήθειαςΣύµβασης ΠροµήθειαςΣύµβασης ΠροµήθειαςΣύµβασης Προµήθειας    

    

1. Μονοµερής τροποποίηση του περιεχοµένου της Σύµβασης από τον Προµηθευτή είναι δυνατή 
µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από Νόµο ή έχει ρητά συµφωνηθεί στη Σύµβαση. 

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: 
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α. Την 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, και 
συνοπτική αναφορά των σχετικών διαδικασιών. 

5. 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. 

6. 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 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. 
 
 

Καταγγελία / Λύση της ΣύµβασηςΚαταγγελία / Λύση της ΣύµβασηςΚαταγγελία / Λύση της ΣύµβασηςΚαταγγελία / Λύση της Σύµβασης Προµήθειας Προµήθειας Προµήθειας Προµήθειας    

    
1. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας, χωρίς 

καµία οικονοµική συνέπεια, µε εξαίρεση την περίπτωση που η Σύµβαση Προµήθειας 
περιλαµβάνει ειδικό όρο για τον ελάχιστο χρόνο ισχύος µε οικονοµική ρήτρα. Είναι αυτονόητο 
ότι ο Πελάτης δεν απαλλάσσεται από την καταβολή  των ανεξόφλητων λογαριασµών του στον  
Προµηθευτή. 

2. Η καταγγελία της Σύµβασης από Πελάτη γίνεται εγγράφως. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας 
επέρχονται µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής αυτής 
στον Προµηθευτή. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Κατά τη λύση της Σύµβασης, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει µετά το συµψηφισµό 
καταβάλλεται στον Πελάτη ατόκως, το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση του 
τελικού εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης.  

6. Αν ο Πελάτης παραβαίνει όρους της Σύµβασης 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, τα αποτελέσµατα της 
οποίας επέρχονται άµεσα. 

7. Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται µετά τη λήξη της Σύµβασης Προµήθειας να χρησιµοποιεί ή να 
διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη για σκοπούς προώθησης προϊόντων 
και υπηρεσιών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.  

8. Οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω αποστέλλονται από τον Προµηθευτή, είτε µε 
συστηµένη επιστολή, είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο, κατά τρόπο που να 
προκύπτει µε βεβαιότητα η ηµεροµηνία αποστολής τους. 
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