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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Απόπειπα θιλικήρ διεςθέηηζηρ διαθοπών / Εξωδικαζηική Επίλςζη καηαναλωηικών
διαθοπών
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο, δηαθσλίαο ή ακθηζβήηεζεο απνξξένπζαο ή ζρεηηδόκελεο
κε ηε ζύκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο WATT AND
VOLT Α.Δ. («Ππομηθεςηήρ») θαη Πειάηε («ύμβαζη»), ηα Μέξε νθείινπλ λα θαηαβάινπλ
θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ηεο ελ ιόγσ δηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα
νξηδόκελα θαησηέξσ.
Δληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξώλ θαηόπηλ ηεο ιήςεο εγγξάθνπ γλσζηνπνηήζεσο
από νπνηνδήπνηε Μέξνο από ην αληηζπκβαιιόκελό ηνπ Μέξνο ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηεο
δηαθνξάο, δηαθσλίαο ή ακθηζβήηεζεο θαη ηελ πξόζεζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζήο ηεο, ηα Μέξε
ππνρξενύληαη λα δηνξίζνπλ εγγξάθσο έλαλ εθπξόζσπό ηνπο (κε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ
απηνύ ζην αληηζπκβαιιόκελν Μέξνο). Οη νξηζκέλνη εθπξόζσπνη ησλ Μεξώλ πξέπεη λα νξίζνπλ
ηξόπν θαη ρξόλν επηθνηλσλίαο (πρ ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε) ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα εληόο
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξώλ κεηά ηε ιήςε ηεο αξρηθήο αλσηέξσ
εγγξάθνπ γλσζηνπνηήζεσο ηεο δηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζπαζήζνπλ λα επηιύζνπλ
ζπκβηβαζηηθά ηελ ελ ιόγσ δηαθνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ πξνζπάζεηα θηιηθήο δηεπζεηήζεσο απνηύρεη, θαη εηδηθόηεξα εάλ
είηε δελ επηηεπρζεί ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εκεξώλ
κεηά ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Μεξώλ είηε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ
πξαγκαηνπνηεζεί ε σο άλσ επηθνηλσλία εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξώλ κεηά
ηε ιήςε ηεο εγγξάθνπ γλσζηνπνηήζεσο ηεο δηαθνξάο, εθηόο αλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα
Μέξε ζπκθσλήζνπλ θαη νξίζνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ επηθνηλσλίαο εληόο
κεγαιύηεξνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, νη ζρεηηθέο δηαθνξέο ζα επηιύνληαη απνθιεηζηηθά ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επόκελνπ άξζξνπ ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε:
Α) Γηα θάζε δηαθσλία κεηαμύ Μηθξνύ Πειάηε/θαηαλαισηή θαη Πξνκεζεπηή, ν Πειάηεο
κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/,
ηει.: 210 6460862), ή ζε άιιν αξκόδην όξγαλν πνπ ελδερνκέλσο πξνβιεθζεί από ηελ
θείκελε λνκνζεζία, πνπ ιεηηνπξγεί σο εμσδηθαζηηθό όξγαλν ζπλαηλεηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ θαη
Β) πξνθεηκέλνπ γηα δηαθσλία ηνπ Πειάηε σο πξνο ην πνζό ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο, σο
πξνϋπόζεζε γηα πξνζθπγή ζε εμσδηθαζηηθή ή/θαη δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο πξέπεη λα
πξνεγείηαη ε δηαδηθαζία «Γηόξζσζεο/ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο» πνπ έρεη
θαηαξηίζεη θαη δεκνζηεύζεη ν Πξνκεζεπηήο.
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ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζπάζεηα θηιηθήο δηεπζεηήζεσο νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο,
δηαθσλίαο ή ακθηζβήηεζεο απνξξένπζαο ή ζρεηηδόκελεο κε ηελ παξνύζα ύκβαζε απνηύρεη
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ζρεηηθέο δηαθνξέο ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηα εθάζηνηε
εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνπο Γεληθνύο ή Δηδηθνύο Όξνπο ηεο ύκβαζεο.
ε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο πξνβιέςεσο ππαγσγήο ησλ δηαθνξώλ ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηόηεηα ηεο δηαηηεζίαο ηεο ΡΑΔ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ εθάζηνηε
ηζρύνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία ή/θαη ζηε ύκβαζε.
ε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο πξνβιέςεσο γηα δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, αξκόδηα νξίδνληαη
ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ, εθηόο αλ νξίδεηαη άιισο ζηε ύκβαζε.
ηελ πεξίπησζε αηηήζεσλ γηα ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, θαζώο θαη αηηήζεσλ αλαθιήζεσο
θαη κεηαξξπζκίζεσο απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, νη ζρεηηθέο δηαθνξέο ππάγνληαη ζηελ
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Αζελώλ.
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